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Het leven slingert 
 

het leven slingert 
geloof is een oase in het hart 

hier en daar,  
tussen wieg en graf 

ontmoet men fiere medemensen 
vrij en ongeketend,  

zij lachen je toe 
weerkaatsen Gods lied 

ze zijn geborgen  
in Zijn hand 

 

'Open je hart en spreid het voor me uit' 
(Kahlil Gibran) 

 

Bron: Het leven slingert, Elle Werners, 
Gedichtensite.nl 
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De meest constante factor 
 
Ooit noemde iemand ons ‘de meest constante 
factor’ in het leven van een jongen. Klopte wel. 
Alle anderen wisselden. Op zijn derde uit huis 
geplaatst. Moeder jaren uit beeld. Vader meest-
al uit beeld. Zus soms in en dan weer uit beeld. 
Oma soms in en dan weer uit beeld. Broertje ver 

weg in een pleeggezin. Voortdurend wisselend per-
soneel op de woning van de instelling waar hij woon-
de. Was hij net gewend aan een nieuwe PB-er (per-
soonlijk begeleider), vertrok die weer. Alleen wij ble-
ven, en blijven na al die jaren  nog steeds. 
 
Die woorden constante factor kwamen boven toen ik 
nadacht over een onderwerp voor dit blad. Wat is 
voor ons de meest constante factor?  
 
De afgelopen maanden zullen veel mensen ervaren 
hebben dat personen die er constant waren er even 
niet waren. Dat zaken die er steeds waren, die zo 
vanzelfsprekend waren, er niet waren. Dat de van-
zelfsprekendheid van heel veel helemaal niet meer zo 
vanzelfsprekend was. 
Een kop koffie op een gezellig hutje mutje vol terras? 
Vergeet het maar. Met de hele familie de supermarkt 
in? Ook niet gewenst. Met zestig man (en vrouw) in 
de kerk? Echt niet! Lekker begeleid door Johan of Bas 
uit volle borst je lievelingslied zingen? Neurie maar 
lekker.  
 
Nog eens die vraag. Wat is de meest constante fac-
tor? In de wereld lijkt niets constant. Het klimaat 
verandert. Politiek is het onstabiel. Wat vandaag als 
oplossing wordt voorgelegd wordt morgen alweer 
van tafel geveegd. Een en al onrust.  
 
Soms even een ontmoeting met zo’n rots in de bran-
ding. Zo iemand die er even is. Die even houvast 
biedt. Even een stabiele factor. Even ja, even. Niet 
constant. Niemand lijkt constant. Niets lijkt constant. 
 
Alhoewel. Er is er één die zegt constant te zijn. Die 
letterlijk de naam heeft constant te zijn. IK BEN is zijn 
naam. IK BEN is haar naam. Een HIJ? Een ZIJ? Geen 
idee. Gewoon IK BEN. Jahweh in het Hebreeuws. 
 

 
 

Dus al die tijd die achter ons ligt, die tijd waarin veel 
wegviel, al die tijd was IK BEN er wel. Zou iedereen 
dat ook zo gevoeld hebben? Misschien kan je ook de 
vraag stellen : was dat geloof in IK BEN er steeds? 
Lukte het om, zonder het bij elkaar komen op zondag,  
dat geloof in IK BEN vast te houden?  
 
Gelukkig waren er de online diensten. Die zorgden 
wat mij betreft  voor een stukje verbondenheid. En ik 
merkte dat ik die verbondenheid nodig heb. Op de 
een of andere manier vind ik het makkelijker om dat 
geloof in IK BEN vast te houden samen met anderen. 
Dat het ook zonder anderen kan geloof ik ook. Ik 
denk aan Nelson Mandela die jaren in eenzaamheid 
op een eiland gevangen werd gehouden. Maar ik vind 
het moeilijk. Het is een beetje als geloven op een 
onbewoond eiland. Je bent er aangespoeld. En daar 
zit je dan. Te zitten. 
 

 
 
Waar hangt het vanaf of je het dan redt? Of je dan 
gelooft? Of je ervaart dat IK BEN er ook is, op dat 
eiland? Ik heb er zo mijn gedachten over. En ik denk 
daar nog een tijdje over door. Want dat is wat ik aan 
die kerkdienstoze tijd heb overgehouden. Dat ik 
opnieuw ben gaan nadenken wat ik geloof. Wat  kerk 
voor mij betekent. Is die kerk er vooral voor de 
gezelligheid. Voor de ontmoeting met elkaar. Heb ik 
die kerk nodig om IK BEN te ervaren? Of heeft die 
kerk mij nodig. Hebben de anderen in die kerk mij 
nodig om IK BEN te ervaren? Of een beetje allebei? 
 
Begonnen met de vraag wie of wat een constante 
factor is. Kwam uit bij de enige constante factor die 
zichzelf IK BEN noemt. Denk nog even door over de 
functie van de kerk voor mij, of mijn functie voor de 
kerk. Wie weet wordt dit nog eens vervolgd. 
Misschien hebben jullie de antwoorden al wel. Ik 
denk er nog even over.      
 

                                                                marja 
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 Pastorpraat ds. Hinkamp  
 

Na een ongewone en onwerkelijke zomer kun-
nen we ons opmaken voor een nieuw seizoen in 
het kerkelijk werk. Vorig jaar konden we een 
uitgebreid programma presenteren. Sprekers 
van naam waren geboekt. Er stonden diverse 

aansprekende en uitdagende AKZ-kerkdiensten in de 
steigers.  
 

Op deze manier zouden we een goed vervolg kunnen 
geven aan een ontwikkeling, waarin we als kerk op 
een positieve manier naar buiten willen treden. Let-
terlijk en figuurlijk. In figuurlijke zin hebben we ons 
laten zien in allerlei openbare media (zoals de Elna, 
onze website en facebook).  
 

Zelf zie ik het niet als een nieuwe vorm van ‘zieltjes 
winnen’ (al is iedereen natuurlijk altijd van harte wel-
kom!). Ik zie het vooral als middel om teel veel voor-
oordelen, die  nog steeds leven bij mensen, af te bre-
ken. Dit zijn vooroordelen zoals: ‘de kerk’ is saai, niet 
toegankelijk, schijnheilig, belerend, er mag nooit iets, 
enzovoort.   
 

Maar net zoals destijds prinses Máxima(terecht) op-
merkte ‘de Nederlander’ bestaat niet (daarvoor zijn 
mensen gelukkig te verschillend en dat mogen ze ook 
zijn) zo kun je ook zeggen dat ‘de kerk’ niet bestaat. 
De kerk is veelkleurig en veelzijdig.  
 

Kerkdiensten en kerkgemeenschappen  zijn vandaag 
de dag heel verschillend in hun uitingen en vormen. 
Van plaatsen waar zwarte pakken de toon en de kleur 
bepalen, tot bonte kleuren in migrantenkerken, of 
een regenboog als getuigenis in een pluriforme we-
reld. Van psalmen op hele noten, hoog liturgische 
kerkdiensten, tot opwekkingsliederen en popmuziek. 
Van de ‘tale Kanaäns’ in de oude Statenbijbel tot de 
Bijbel in Gewone Taal. Van preken in drie delen tot 
vloggende dominees.  
 

Op letterlijke wijze hebben we ons laten zien, van de 
openluchtdienst in Zieuwent tot het strand (en de 
kerk) van Egmond aan Zee. Die ruimte om een kerk te 
zijn met een eigen gezicht (maar altijd een weerspie-
geling naar het beeld van Jezus) is een groot goed! 
 

De grote vraag natuurlijk is: hoe gaan we dat dit sei-
zoen doen. Want vorig jaar werd het slot van het 
kerkseizoen voortijdig afgebroken door het corona-
virus. Sprekers en activiteiten moesten worden afge-
zegd of uitgesteld. Gelukkig hebben we nog de nodi-
ge programma’s in reserve. Maar wanneer we dat 
weer op kunnen pakken is niet te zeggen.  
 

Daarom wordt het thema voor de Startzondag dit 
jaar: ‘puzzelen’. Het zal een jaar worden van puzzelen 
wat er wel of niet kan. Het vraagt om zoeken naar 
mogelijkheden en creativiteit. In die lijn past het dat 

we de afgelopen tijd tweewekelijks een stuk hebben 
laten plaatsen in de Elna, om toch te laten zien dat 
we als kerk een bijzondere boodschap hebben. In die 
lijn paste het ook om af en toe van ons te laten horen 
door een (bloemen)kaartje met groet. De afbeeldin-
gen van het ‘vergeet mij nietje’, de pinksterbloem en 
de zonnebloem zijn momenteel (met andere bloe-
menfoto’s) te zien in een expositie in de Johanneshof.  
 

De kerkdiensten gaan gelukkig ook door en hierbij 
proberen we de AKZ-diensten in te vullen met wat er 
wél kan. Suggesties (of verzoeken) zijn van harte wel-
kom! Wat betreft lezingen en het aanbod van Vor-
ming en Toerusting zijn er wel enkele gedachten en 
wil ik graag wat dingen proberen (wordt vervolgd). 

 

Op deze manier proberen we als kerk op verschillen-
de manieren aanwezig te zijn. Het zal de komende 
tijd zeker puzzelen worden. Hierbij wil ik iedereen 
van harte uitnodigen om mee te helpen puzzelen. 
Voor vragen of opmerkingen, of als je gewoon een 
keer je verhaal kwijt wilt, kun je mij altijd op de koffie 
uitnodigen. Een afspraak maken in de Johanneshof is 
ook mogelijk.  
 

Een nieuw seizoen ligt voor ons, als een nog redelijk 
onbeschreven blad. Maar vooralsnog zie ik het vooral 
als een uitdaging; een puzzel. In de afbeelding is te 
zien dat het grootste gedeelte behoorlijk sluitend is, 
maar er is nog wel wat werk te doen! Hopelijk kun-
nen we over een tijdje zeggen dat de stukjes toch nog 
behoorlijk op hun plaats zijn gevallen. 
 

Met een hartelijke groet, Hans Hinkamp 
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Verjaardagen 

 
11 september De heer E.J. Sironde 
  Delstraat 20 
  7131 GJ Lichtenvoorde 
  90 jaar 
  Mevrouw J.C. Meijerink 
  Rapenburgsestraat 33-217 
  7131 CW Lichtenvoorde 
  85 jaar 
14 september Mevrouw J.T. Lubbers-Lensink 
  Nieuwe Maat 3 
  7131 EK Lichtenvoorde 
  79 jaar 
17 september Mevrouw G.M. ter Haar-Lindeboom 
 Esstraat 10-35 
 7131 CT Lichtenvoorde 
 87 jaar 
19 september Mevrouw A.A.J. Magis-Geerling 
 Rapenburgsestraat 33-017 
 7131 CW Lichtenvoorde 
 93 jaar 
 Mevrouw H.C.J. Sironde-Berentsen 
 Delstraat 20 
 7131 GJ Lichtenvoorde 
 83 jaar 
1 oktober Mevrouw W.J. Scholten-Prinsen 
 Rapenburgsestraat 33-014 
 7131 CW Lichtenvoorde 
 85 jaar 
2 oktober Mevrouw J.H. Wesselink- 
 Te Kronnie 
 Nieuwe Maat 2 
 7131 EL Lichtenvoorde 
 90 jaar 
4 oktober Mevrouw A.L.T. Hofman-Dolstra 
 Weijenborgerdijk 51F 
 7131 NP Lichtenvoorde 
 80 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. 

 

Bloemen vanuit de kerkdienst 
 
28 juni  de heer en mevrouw v.d. Giessen 
  Carel Looierstraat 3 
5 juli  de heer en mevrouw Beernink 
  Bilderdijkstraat 5 
12 juli  mevrouw Ansink-Dieperink 
  Ds. Van Krevelenstraat 28 
19 juli  mevrouw von der Hude 
  Esstraat 38 
26 juli  mevrouw  Ten Broeke 
  Goudenregenstraat 35 
2 augustus de heer en mevrouw Wijers 
  Gruttostraat 11 
9 augustus mevrouw Schuurman-Nijhof 
  Esstraat 10 
16 augustus mevrouw Lensink-v.d. Berg 
  Varsseveldseweg 60B 
23 augustus mevrouw J.H. Wesselink- 
  Te Kronnie 
  Nieuwe Maat 2 
  

 
                                           
 
 
 
 
 
 
 

 

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  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  
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In memoriam Alfons Stapelbroek 
 

Zaterdag 1 augustus namen we in de Bonifatiuskerk 
afscheid van Fons Stapelbroek. Zij officiële naam was 
Alfons maar iedereen kende hem als Fons. Hij had 
zijn gezin en het leven lief. Na een korte ziekenhuis-
opname stopte, op de leeftijd van 70 jaar, op 28 juli, 
zijn hart met kloppen. Zijn ‘reservetijd’ was voorbij. 
 

Hij heeft heel wat zware behandelingen ondergaan, 
maar krabbelde iedere keer weer op. Met de beper-
kingen die dat met zich meebracht wist hij goed om 
te gaan. Hij keek naar de dingen die wél konden. Hij 
was steun en toeverlaat, voor zijn vrouw Ria en voor 
de kinderen Arnoud en Marinka. Trots was hij op zijn 
onlangs geboren kleinkind Jolan. In de dienst schets-
ten zijn vrouw en kinderen dierbare herinneringen: 
aan zijn liefde, zijn vaardige handen, de vakanties en 
zijn manier van er altijd voor hen zijn.  
 

Geboren en getogen in de rooms katholieke traditie 
voelde hij zich ook van harte thuis in de protestantse 
kerk van Ria. Met veel genoegen volgden ze samen 
de online vieringen vanuit de Johanneskerk. Daar-
naast kwam hij graag naar de vieringen van het heilig 
avondmaal in de Johanneshof. Bij de nazit toonde hij 
dan zijn betrokkenheid met zijn tafelgenoten. Ook bij 
de kerstvieringen van de PVG genoot hij van de gezel-
ligheid en de ontmoetingen met mensen. 
 

In de overdenking klonken woorden van de apostel 
Paulus, over het belang van de liefde. Liefde is het die 
zichzelf niet boven een ander stelt. Liefde is Gods 
kracht leven, die mensen bij elkaar brengt en draagt.  
 

Het laatste afscheid vond plaats op de natuurbe-
graafplaats in Doetinchem. Terwijl de door hem zo 
geliefde vlinders ronddansten waren er bijpassende 
woord in de Achterhoekse streektaal. 
 

Stille dreumen van den hemel,  
dee plaats van zonneschien,  
waor ’t volle, lieve laeven  
gin armoe kent of lie’n. 
Waor wiej as lichte vlinders  
mögt dansen, frank en vri’j,  
en met de vogels zingen,  
daor is het laeven bli’j. 
 

Dat zijn vouw en kinderen en allen die verdriet ken-
nen om zijn overlijden troost mogen vinden in goede 
en dierbare herinneringen en in woorden van liefde 
en Gods trouw.  

ds. Hans Hinkamp 
 
 
 
 

 

In memoriam Ton Bosch 
 

In besloten kring namen we 6 augustus in de Johan-
neskerk afscheid van Ton Bosch. Na een periode van 
gestaag afnemende gezondheid kwam vrijdag 31 juli 
in alle rust zijn levenseinde, op de leeftijd van 87 jaar. 
Ton Bosch was een stoere man, met een kleine hart-
je. Het verdriet om het overlijden van zijn vrouw Alie 
(in 2007) zat altijd dicht onder de oppervlakte. 
 

Zijn levensweg liep langs verschillende plaatsen, van 
Zwollerkerspel (in het buitengebied van Zwolle), via 
Rheden naar Lichtenvoorde. Hier was hij als hoofdbe-
steller in dienst van de post.  
 

Zijn praktische behoefte iets voor mensen te kunnen 
betekenen vond een weg in zijn inzet in onze kerk als 
diaken en bij de jarenlange bezorging van het kerk-
blad. Later ging hij letterlijk en figuurlijk voorop bij de 
fietstochten bij de KBO. Fietsen betekende voor hem 
vrijheid en dicht bij de natuur zijn. Dan ging het er 
gelijk stevig aan toe: uren fietsen en vele kilometers. 
Zoals hij fietste was hij: recht toe recht aan, soms 
rechtlijnig en nooit opgeven.  
 

Toen zijn gezondheid hem gaandeweg in de steek 
begon te laten brak een lastige tijd aan. Hij raakte 
‘verder van de wereld af, elke dag een beetje’. Jaren 
van zorgen braken aan: Pronsweide, rolstoel, Hof van 
Flierbeek. Wat bleef was zijn stevige handdruk, zijn 
handelsmerk. Wat ook bleef was zijn pet. Met pet op, 
in de rolstoel, bezocht hij afgelopen jaren eenmaal 
per jaar deze kerk: bij de Christmas Carrols. De oude 
vertrouwde kerstliederen deden hem goed. Net zoals 
de ontmoetingen met oude bekenden. 
 

De herinneringen door zijn naasten tekenden een 
herkenbaar beeld. In woorden van de Bijbel klonk de 
wijze raad om niet teveel te blijven hangen bij de 
zorgen in het leven, maar om het stap voor stap te 
nemen en niet te vergeten ook nu te leven.  
 

Het sloot aan bij de doorzetter die Ton Bosch was. 
Maar ook bij de vrede van het geloof om los te mo-
gen laten wat je tot last is. Geloof mag daarbij een 
bron van rust en een houvast zijn. In dat vertrouwen 
leefde en stierf Ton Bosch.  
 

Dat allen die het verdriet om zijn overlijden in zich 
meedragen wegen mogen vind om verder te gaan, in 
het licht van Gods liefde en trouw en met mooie her-
inneringen die mogen blijven. 
 

ds. Hans Hinkamp 
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In memoriam Ger Kestens 
 
Tijdens de vakantie van dominee Hinkamp is op zon-
dag 21 juni, in de leeftijd van 88 jaar, de heer Ger 
Kestens, weduwnaar van Trijntje Kestens - IJkema, 
overleden.  
 
Zondag 28 juni werd hij in de kerkdienst herdacht. 
Omdat ik op dat moment dominee Hinkamp verving 
wil ik graag een kort in memoriam schrijven. Er was 
geen kerkelijke uitvaart. Maar Ger Kestens was lid 
van onze gemeente en betrokken bij de Johannes-
kerk.  
Lange tijd heeft hij genoten van de maaltijden in de 
Johanneshof op de derde vrijdag van de maand. Hij 
was geanimeerd aanwezig tijdens gespreksbijeen-
komsten in de Antoniushove. Ook hadden activiteiten  
georganiseerde door de  commissie Vorming en Toe-
rusting zijn belangstelling. Een bezoekje aan hem 
werd altijd op prijs gesteld. Hij had een brede interes-
se, niet alleen de christelijke godsdienst en hoe hij in 
het geloof stond kwam ter sprake, ook was er inte-
resse voor  bijvoorbeeld het jodendom, de islam en 
de ‘toestand in de wereld.’ Daar zijn lichaam hem 
steeds meer in de steek liet, en er meer zorg nodig 
was, verhuisde hij van de Klinke naar de Antoniusho-
ve. Zaterdag 27 juni werden in het crematorium in 
Aalten door de familieleden herinneringen aan hun 
vader en opa gedeeld en werd muziek ten gehore 
gebracht. 
 
We wensen zijn kinderen, kleinkinderen en achter-
kleinkinderen veel sterkte met het verwerken van dit 
verlies. 
                                                                     Gaatske Braam 
 

 

 

 
 
Gebed van de maand 
In deze rubriek altijd een bijzonder gebed. Aan 
het begin van een nieuw seizoen in het kerken-
werk deze keer een gedicht om inspiratie en be-
zieling. Het is een gebed voor de kerkgemeen-
schap én voor ieder persoonlijk naar het Finse 
‘Kosketa minua Henki’ 
 
Heer, raak mij aan met uw Adem,  
reik mij uw stralend licht, 
wijs mij nieuwe wegen,  
geef op uw waarheid zicht. 
 
Raak met uw Adem mijn onrust,  
tot ik de rust hervind. 
Al mijn wonden heelt Gij:  
Gij ziet in mij uw Kind. 
 
Wees ook de Geest die mij aanvuurt  
en al mijn twijfels bant. 
Als geroepen kom ik:  
mijn tijd is in uw hand! 
 
Geest, vol van hemelse klaarheid,  
geef mij een helder zicht 
op wie vriendschap vragen,  
aan elkaar toegedicht. 
 
Heer, raak mij aan met uw Adem,  
Geest die mij zingen doet. 
Waar U mij nabij bent  
vind ik hier vaste voet. 
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Overleg moderamen plus van 19 augustus 
 
In het juli en augustusnummer van Op Weg 
heeft u het verslag kunnen lezen van het overleg 
van 3 juni. Inmiddels zijn we twee vergaderingen 
verder.  
 
 

Op de moderamen-plusvergadering van 19 augustus 
waren aanwezig in de Johanneshof op anderhalve 
meter van elkaar: 
Willie Geessink, Frits Schutten, Jeroen Wildenbeest, 
ds. Hans Hinkamp, Truus de Bruijn, Flip de Bruijn, 
Bert Baarsma, Rinus te Kronnie (notulen) en Sjors 
Tamminga (voorzitter) 
Afwezig: Karin Wibier, in haar plaats is Jeroen Wil-
denbeest aanwezig. 
 
PVG 
Binnen de PVG stoeit men momenteel met de vraag 
hoe men het aantal bezoekers van de PVG-middagen 
kan opkrikken. Als meelevend gemeentelid mag u 
natuurlijk meedenken als u hiervoor suggesties hebt. 
We horen het graag! 
 
Jaarrekeningen 2019 
De jaarrekeningen 2019 diaconie en kerkrentmees-
ters zijn ingediend en goedgekeurd door het CCBB. 
Dat is een orgaan dat er op toeziet dat onze diakenen 
en kerkrentmeesters netjes met het geld van onze 
kerk en diaconie omgaan. 
CCBB betekent Classicale College voor de Behande-
ling van Beheerszaken.  
Ook u als gemeentelid heeft de jaarrekeningen 
kunnen en mogen inzien op enkele woensdagoch-
tenden in de Johanneshof. 
Dan is er de controle door de financieel deskundigen 
Frits Buijnink, Geert Koster en Anne Wouda. 
Kerkenraadsleden hebben de jaarstukken thuis ont-
vangen en krijgen tot 1 september de gelegenheid te 
reageren. 
De volledig ingevulde en ondertekende verklaringen 
dienen vóór 15 september naar het CCBB gestuurd te 
worden. 
 
Collecteren voor een bepaald doel bij AKZ-diensten 
Enkele leden van de diaconie en kerkrentmeesters 
gaan met elkaar om de tafel zitten om het doel van 
een collecte bij een AKZ-dienst af stemmen op wat 
voor AKZ-dienst het is. 
 
 
 
 
 
 

Besluitenlijst juli 
Het fonds “internationale projecten” is per 1 januari 
2020 opgeheven. Dit fonds van de diaconie is in de 
negentiger jaren in het leven geroepen om het Hon-
garije-project te kunnen financieren: de erfenis van 
Tiszakarád.            
Toen eind negentiger jaren dit project ophield te 
bestaan gingen de initiatiefnemers verder als de 
Stichting Oost Europa Hulp Lichtenvoorde.  
Hierdoor kwam een bedrag vrij van € 12.400,-  wat nu 
is besteed aan diverse andere nuttige projecten.  
 
Reserveringssysteem 
Het reserveringssysteem werkt goed. We hanteren 
een maximum van 40 mensen per keer in de kerk. 
Aanmelden kan tot zaterdagochtend 12.00 uur. Re-
serveren is mogelijk voor 1 tot 6 personen uit één 
huishouden. Op het mailadres ontvangt de aanmel-
der uiterlijk zaterdag een bevestiging of er plaats is. 
Gezondheidsklachten? Denk aan uw gezondheid en 
elkaar. 
De gastenlijst die bij binnenkomst bij een kerkdienst 
wordt gebruikt dient na uiterlijk twee weken te wor-
den vernietigd. 
 
Er zal voorlopig geen kinderoppas of kinderneven-
dienst zijn. 

 
Vorming en Toerusting 
Al is er dan geen Startzondag dit jaar, we gaan wel 
een nieuw kerkelijk seizoen starten. 
Het zal wel een rustig seizoen worden wat de activi-
teiten betreft.  Ds. Hinkamp wil wel een  lezing ver-
zorgen vanuit de kerk, zodat er thuis ook meegeke-
ken en geluisterd kan  worden. 

 
Rondvraag 
De Heroldgroep neemt deel aan de Dahliaroute die 
dit jaar in de plaats komt van het Bloemencorso. 
De rondleidingen die op enkele woensdagmiddagen 
in augustus werden gehouden, trokken aardig wat 
mensen. Een goede promotie voor onze kerk, net als 
de tweewekelijkse column van onze voorganger. Ook 
af en toe een kaartje van de kerk waarmee we willen 
zeggen dat we hen zeker niet vergeten zijn. Dit wordt 
zeer gewaardeerd door de ontvangers. 

 
De eerstvolgende vergadering zal weer een “gewone” 
Kerkenraadsvergadering zijn en wel op woensdag 23 
september om 20.00 uur in de Johanneshof. 

 
                                                                   Rinus te Kronnie 
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Project Diaconie:  Mr. Huberstichting 
 
De Mr. Huberstichting is een stichting welke door de 
diaconie een aantal jaren structureel ondersteund 
wordt. In de vorige editie van Op Weg heeft u een 
persoonlijk verhaal van Margo Molenaar kunnen 
lezen: ‘een aangepast huis voor Rosa’.  
In deze editie weer een verhaal van Margo, waarin dit 
keer ingegaan wordt op een bijzondere bewoonster. 
Zeer de moeite waard te lezen! 
 
Kamla en haar eigen bed 
verhalen over de woongroep in Tamanredjo 
De vorige keer vertelde ik al dat één aflevering in dit 
mooie blad veel te weinig is als ik u wil laten delen in 
onze ervaringen met de woongroep meervoudig ge-
handicapte jongvolwassenen in Tamanredjo, Surina-
me, waarvoor u middels de diaconie drie jaar achter 
elkaar een substantiële donatie doet. Deze keer leert 
u Kamla beter kennen, een doofblinde jonge vrouw. 
 
Maar eerst het goede nieuws. Na negen maanden 
wachten is eindelijk half juli de bouwvergunning af-
gegeven! Er is een start kapitaal, er waren al stenen 
gekocht….dus men kan beginnen met de nieuwbouw 
van de aangepaste woning. De financiering is nog niet 
rond maar in Suriname moet je daar kennelijk niet op 
wachten. In Nederland help ik nu de stichting Cari-
tasu (Caritas Suriname) die het project heeft geadop-
teerd om fondsen aan te schrijven. Het volgende 
goede nieuws is dat de Wilde Ganzen hebben toege-
zegd de donaties met 50% te vermeerderen. 
Dat brengt de realisatie van deze zo hard nodige aan-
gepaste woning dichterbij. Maar we zijn er nog niet. 
Vandaar dat ik langs deze weg u héél lief aankijk. Ik 
heb gevraagd of dat mocht….(en het mocht!). Als u 
naar de site van Caritasu https://caritasu.nl/donaties/ 
gaat en op de menu knop boven aan het scherm ‘do-
naties’ klikt en vervolgens bij de ‘projecten’ kiest voor 
de Mr. Huberstichting, kunt u het restant van het 
vakantiegeld misschien wel missen. Elke euro is de 
moeite waard. Waar krijg je vandaag de dag 50% 
extra rente, nietwaar? Het kan ook direct overge-
maakt worden op de bankrekening nummer van 
Stichting Caritasu: NL82ABNA0834766825 o.v.v. Mr. 
Huberstichting 
 
Maar nu over Kamla. Ze is een frêle gebouwde jonge 
vrouw van gemengde afkomst: moeder een inheem-
se Indiaanse, de vader zou een man met Indiase wor-
tels zijn maar nooit in beeld geweest. Nadat haar 
moeder overleden was, zorgde de buurt dat ze te 
eten kreeg maar verder werd ze aan haar lot overge-
laten. Liggend op de grond in een soort hut op het 
erf. De verzorgende, Hanna, vertelde me dat ze  door 
de politie opgehaald en bij  de Mr. Huberstichting is 

gebracht. De kennismaking van Kamla met een bed 
voor zichzelf, moet een verbijsterende ervaring zijn 
geweest. Op dat bed kom ik straks nog terug. 
 
Toen we twee jaar geleden voor het eerst kennis 
maakten, was ik behoorlijk onder de indruk en over-
donderd. Met wie kon ik beginnen contact te maken 
en hoe? Hanna, de verzorgster vroeg me om vooral 
aandacht te besteden aan de doofblinde Kamla die 
stilletjes op haar stoel met een uitdrukkingsloos ge-
zicht voor zich uit zat te staren. Of eigenlijk dat laat-
ste ook niet…..ze zat, punt. Hanna vertelde dat ik 
contact kon maken door op haar arm te tikken. Dus 
ging ik naast haar zitten en tikte haar op haar boven 
arm. Als een raket schoot ze overeind en rende door 
de kamer, al tastend naar de obstakels waar ze langs 
moest zien te komen, op weg naar de badkamer, 
tevens toilet. Hanna lachte….tja, Kamla is zindelijk als 
je haar op tijd waarschuwt en dat doe je dus óók 
door haar op de bovenarm te tikken! 
 
Toen ze na dit plas intermezzo weer op haar stoel zat, 
aaide ik haar zachtjes over haar bovenarm, pakte 
haar hand en liet haar mijn handen en armen voelen. 
Eerst trok ze zich terug maar even later bij een twee-
de poging  voelden haar gevoelige vingers de arm-
band om mijn arm en de ringen om mijn vingers. Zo, 
de kennismaking was gelukt! Wat nu. 
 
Kamla bleek als tijdverdrijf een insteekpuzzel te kun-
nen maken. Het was wel steeds dezelfde maar kenne-
lijk maakte dat niet uit. Tussen neus en lippen door 
vertelde Hanna dat ze ook wel hielp bij het afwassen. 
Dus na de warme maaltijd ging ik in de keuken samen 
met Kamla afwassen. Aangezien er geen warm water 
is, gebeurt dat met koud ‘grijs’ water uit de regenwa-
tertank en een mengsel van afwasmiddel en bleekwa-
ter om de hygiëne in acht te nemen. Kamla spoelde 
elk bord en elk stuk bestek minutieus na en zette 
alles keurig weg in het afdruiprek.  
 
Toen we een paar keer op bezoek waren geweest, 
zag ik dat er elke keer een stapel wasgoed moest 
worden weggewerkt. Ik pakte een grote mand met 
schoon goed dat gevouwen moest worden en liet 
Kamla de handdoeken, t-shirts en broeken voelen. 
Met mijn handen over haar handen heen vouwden 
we samen de was. De uitdrukking in haar gezicht 
veranderde totaal. Ze was geïnteresseerd, voelde bij 
elk stuk wasgoed wat het was en geloof het of niet, 
na de derde keer vouwde ze de hele was volledig 
zelfstandig op!  
 
 
 

https://caritasu.nl/donaties/
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Deze winter heb ik Kamla leren vingerhaken. Haken 
met een haaknaald lukte niet, het vingerhaken met 
gewoon draad ging ook niet best maar ik kreeg een 
kapotte KLM  fleecedeken die ik in lange repen knip-
te. Dat is iets elastische stof en daarmee lukte het 
wel.  Ik kan jullie niet vertellen wat een triomf het 
was, toen ze het door kreeg. De concentratie waar-
mee ze het probeerde en bleef proberen tot het luk-
te! De hele groep heeft ze voorzien van zelf gevloch-
ten blauwe armbandjes en hoofdtooien.    
 
Die bekende blauwe dekens kreeg de Mr. Huberstich-
ting van Wings of Support en voor de bedden zijn er 
hoeslakens van genaaid voor over de matrassen. 
Verder zijn er slabben van geknipt want eten gaat 
hier ook niet zonder morsen….. 
 
Afgelopen jaar hebben een aantal vrouwen samen 
met mij voor de bedden van de bewoners vrolijk ge-
kleurde spreien gehaakt die ik had opgestuurd en 
mee heb genomen. Die akelige ijzeren stapelbedden 
konden wel een upgrade gebruiken en nu heeft ook 
iedereen een eigen uniek plekje voor zichzelf. Voor 
Kamla had ik een deken waar verschillende haakste-
ken voor diverse ‘gevoels patronen’ zorgen die ze kan 
voelen. Dat was dan ook precies wat ze ging doen. 
Kamla is dol op haar eigen plekje dat ze nooit eerder 
had. Hanna vertelde me hoe ze in het begin centime-
ter voor centimeter alles af voelde met een bijna 
ongelovige uitdrukking op haar gezicht. Een 
bed…..wat is dat??? Met de sprei erop is het hele-
maal af. Helaas kan ik het in dit blad niet tonen: een 
filmpje waarop te zien is hoe Kamla ‘s morgens op-
staat , haar laken opvouwt en het sprei keurig over 
haar bed legt. Kamla….een Kanjer!!! 
                                                                  Margo Molenaar 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ondersteunde doelen 
Afgelopen maand hebben divers goede doelen een 
gift ontvangen van de diaconie. Giro555 heeft een 
gift ontvangen van €1000,- ten behoeve van de 
slachtoffers van de ramp in Beiroet. Diverse andere 
doelen hebben een kleiner bedrag ontvangen waar-
onder Het Passion te Hummelo, Hospice de Lelie, 
Nationaal ouderenfonds en Schuldhulpmaatje Oost 
Gelre.  
Over Schuldhulpmaatje is er elders in dit blad meer 
informatie te vinden. 
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 proble-
men zit, of wellicht zelf ondersteuning nodig heeft, in 
welke vorm dan ook, neem dan gerust contact op. 
 
Aanvullende collectes september 
6 sept. Werelddiaconaat (KIA) 
13 sept. Koffie Johanneshof 
20 sept. Vredesweek (PKN) 
27 sept. Onkosten AKZ diensten 
 
Het totaal binnenkomen bedrag aan collecten zal 
evenredig verdeeld worden tussen kerk, diaconie en 
de verschillende aanvullende collecten. Om dat de 
giften via app en bankrekening op verschillende mo-
menten 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 
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EN DE ZEE WAS NIET MEER  
(Openbaring 21: 1)  
 
De plaats Emmeloord in de gemeente 
Noordoostpolder, de voormalige 
Noordoostelijke Polder behorend tot de 

IJsselmeerpolders en nu de provincie Flevoland was 
ruim zeven jaar onze woonplaats. De gemeente 
Noordoostpolder, die bij wijze van spreken op de zee 
is veroverd, beslaat een oppervlakte van 48.000 ha. 
Emmeloord is de hoofdplaats met het bestuurs- en 
winkelcentrum en daaromheen liggen zo’n tien 
kleinere dorpen.  
 
De economische bedrijvigheid werd vroeger, en 
wordt ook nu nog, sterk bepaald door de landbouw 
en aanverwante bedrijven. Uit alle windstreken 
kwam men naar de polder om daar een nieuw 
bestaan in meestal de agrarische sector op te 
bouwen. De bevolking was aanvankelijk zeer jong. Dit 
was ook heel duidelijk wanneer we als 
kerkgemeenschap op zondag bijeen waren. Af en toe 
zag je een oudere mevrouw of mijnheer in Zeeuws 
kostuum in de kerk en we wisten dan dat een van 
onze gemeenteleden zijn of haar ouders op bezoek 
had.  
 
De Protestantse gemeente in Emmeloord heeft de 
beschikking over twee kerkgebouwen, nl. de 
Ontmoetingskerk en de Nieuwe Jeruzalemkerk. Het 
zijn kerkgebouwen die in het verleden naast de 
bijdragen van de gemeenteleden met geld uit het 
voormalige Zuiderzeefonds tot stand zijn gekomen. 
De kerkelijke gemeente is verdeeld in drie 
wijkgemeenten met elk een eigen kerkenraad en 
predikant.  
 
Ruim zeven jaar heb ik deel uitgemaakt van de 
kerkenraad, eerst als jeugdouderling en daarna als 
wijkouderling. Daarnaast was ik voorzitter van de 
Hervormde Jeugdraad. Samen met de toenmalige 
Gereformeerde jeugdouderling, die toevallig onze 
buurman was, werkten we aan de integratie van het 
jeugdwerk van de beide kerkelijke gemeenten. 
Inmiddels was er ook vanuit de beide gemeenten een 
gezamenlijk kerkgebouw ‘De Ontmoeting’ tot stand 
gekomen en werden er ook andere activiteiten 
samen opgepakt. Aan mij werd preekconsent 
verleend om ook in de dorpen voor te gaan in de 
wekelijkse kerkdiensten.   
 
 
 
 

Verder moesten er in de polder voorzieningen 
worden getroffen op het gebied van de ouderenzorg, 
de gehandicaptenzorg en de sociale werkvoorziening. 
Zo kwam er een verzorgingstehuis tot stand, een 
dagvoorziening voor verstandelijk- en lichamelijk 
gehandicapten en een tweetal sociale 
werkverbanden.  
 
De woorden ‘En de zee was niet meer’ staan met 
grote letters op de Nieuwe Jeruzalemkerk. Heel 
toepasselijke woorden, want waar nu de kerk staat, 
waar nu de plaats Emmeloord ligt, was vroeger de 
zee. Ongetwijfeld zullen er vissers en schippers zijn 
geweest die in het verleden op plaatsen waar nu het 
vaste land is in zwaar weer verkeerd hebben. Zij 
moesten er letterlijk en figuurlijk alle zeilen bijzetten 
om behouden thuis te komen. Ook zijn er wier leven 
in de golven is geëindigd.  
 
Bij het oude kerkje op het voormalige eiland Urk dat 
tegen de Noordoostpolder aanligt, staat het 
standbeeld van een vissersvrouw die uitkijkt over de 
zee.  

 
Zij staat symbool voor al die vissersvrouwen wier 
echtgenoten en zonen niet teruggekeerd zijn van zee. 
Rondom haar vinden we gedenkplaten met daarop 
de namen van de mannen die tijdens hun werk op 
zee in de loop der jaren omkwamen. Door de 
moderne vissersschepen en de moderne apparatuur 
is het aantal omgekomen vissers in latere jaren 
gelukkig afgenomen. De Zuiderzeeballade herinnert 
ons er aan hoe het eens was. ‘De zee geeft en de zee 
neemt’, zo luidt een gezegde.  
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‘En de zee was niet meer.’ Het zijn woorden die 
overgenomen zijn uit de Bijbel. Daar gaat het over de 
nieuwe hemel en de nieuwe aarde die zullen komen. 
En over het nieuwe Jeruzalem dat vanuit de hemel 
neerdaalt. Daar gaat het over de geweldige toekomst 
die God ons belooft.  
 
Johannes schrijft dat God alle tranen van onze ogen 
zal afwissen, dat de dood er niet meer zal zijn, noch 
rouw, noch geklaag, noch moeite. En in dit kader zegt 
de apostel: ‘ook de zee zal er niet meer zijn!’ 
 
Twee werelden staan hier haaks op elkaar. Daar is de 
wereld van het hier en het nu, van onze 
werkelijkheid. De wereld van het Midden Oosten, de 
wereld van het terrorisme en van het geweld. De 
wereld van de grote tegenstellingen tussen arm en 
rijk, ziek en gezond. De wereld gebroken door zonde 
en schuld, door het woeden van de machten. Haar 
inspiratiebron en operatiebasis is de ‘zee’.  
 
De ‘zee’ is in het Bijbelse taaleigen meer dan de grote 
watervlakte. Het is de plaats waar de demonen 
huizen, vol van machten en van oerkrachten. De 
wereld van de ‘chaos’. Zij bedreigen en overspoelen 
het leven. Zij verwoesten mensenlevens. Zij brengen 
een samenleving tot aan de rand van de afgrond.  
 
Het beeld van de zee vinden we terug in Genesis 1 
vers 2, in verschillende Psalmen, in het levensverhaal 
van Jona en in de verhalen van Jezus met zijn 
discipelen op de zee van Tiberias en tenslotte ook 
nog in het boek Openbaring. 
In Openbaring 13 komen we de volkerenzee tegen. 
Uit deze zee ziet Johannes een beest opkomen met 
tien horens en zeven koppen: de antichrist, die de 
wereld zal verleiden.  
 
Aan de andere kant lezen we in Openbaring 21 ook 
de woorden: ‘Ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe 
aarde’. En het lied van de wording van de schepping 
drukt in prachtige taal en symboliek uit dat God de 
alom dreigende chaos verdringt. Zo kan het leven 
ontwaken en tot bloei komen. Zo krijgt de mens 
grond onder de voeten en kan gewerkt worden aan 
een leefbare samenleving. God stelt paal en perk aan 
de chaos. De Schepper brengt als het ware een 
omheining aan rond de wateren. Hij beweegt de zee 
tot rust. Hij roept de vloed vermanend tot de orde. 
Vrede en harmonie zijn dan de basiswoorden van het 
koninkrijk van God.   
 
                                                                           Steven Kuijt 
 
 
 

Verzoenen 
 

“En vergeef ons onze schuld, zoals wij vergeven onze 
schuldenaren.” 
 

In de jaren dat ik in de 
gevangenis werkte, kreeg 
deze bede uit het Onze 
Vader een diepere lading. 
Veel gedetineerden wor-
stelden met de schuld-
vraag. Regelmatig drukte 
het delict zwaar op het 
geweten. Ik legde aan de 
gedetineerden uit dat het 
vragen om vergeving niet 
uitsluitend een vraag aan God is.  
 
In de bijbel gaat het proces van vergeving vragen aan 
God vergezeld met het herstel van de relaties met de 
betrokkenen. Ook aan de slachtoffers zal om verge-
ving gevraagd moeten worden. Het is belangrijk dit te 
benadrukken. Het proces van vergeving begint met 
de erkenning van schuld, naar God en naar de naaste.  
 

Het lijkt zo vanzelfsprekend maar in de kerkelijke 
praktijk werden de stappen nog al eens uit elkaar 
gehaald. Slachtoffers kregen en krijgen regelmatig te 
horen dat ze de dader moeten vergeven, vaak met 
een beroep op het Onze Vader. Dit, terwijl de dader 
nooit om vergeving gevraagd heeft en slachtoffers 
opnieuw gedwongen worden tot iets wat ze niet 
kunnen. 
 
Wanneer de dader oprecht vraagt om vergeving dan 
weet hij ook dat hij niets te eisen heeft en hooguit de 
vergeving mag ontvangen uit genade. Slachtoffers 
zijn lang niet altijd in staat die vergeving te schenken 
omdat de emoties nog te heftig zijn of omdat ze het 
verzoek om vergeving niet durven te vertrouwen. 
Daders die oprecht om vergeving vragen, zullen dit 
ook begrijpen. Want zij weten hoe ingewikkeld het 
proces van vergeven is. In dit proces is de laatste 
stap: jezelf vergeven. Dat is vaak heel lastig. Ook al 
heb je God en je naaste om vergeving gevraagd en 
die vergeving ontvangen, dan wil dat niet zeggen dat 
je daarmee ook gelijk met jezelf in het reine bent. 
Vaak is dat een levenslange worsteling.  
 

Vergeving en verzoening is dan ook een proces wat 
veel tijd, worsteling en tranen kost bij alle partijen. 
Waarbij het heel mooi zou zijn wanneer zowel dader 
als slachtoffer zijn of haar leven weer, innerlijk be-
vrijd, op kan pakken. 
 

Ds. Anne van Voorst, predikant PG Dinxperlo 
 

Reageren? Graag via e-mail:  
annevanvoorst@hotmail.com 
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Gebruiksplan Johanneskerk en Johanneshof 
 

De apostel schreef lang geleden dat het in de christe-
lijke gemeenten ordelijk moet toegaan. Nu had hij 
daar heel andere beweegredenen voor dan wij nu. 
Maar met de huidige coronatijd zijn we als kerk ge-
noodzaakt onze ‘huisregels’ op papier te zetten in 
een gebruiksplan.  
 

In het gebruiksplan wordt omschreven wat er wel en 
niet kan en hoe een en ander geregeld is. Daarnaast 
is aangegeven wie waarvoor verantwoordelijk is. Wie 
het gebruiksplan (dat regelmatig aangepast wordt als 
daar aanleiding toe is) zelf wil inzien kan terecht op 
onze website: pkn-lichtenvoorde.nl. In de rubriek 
‘informatie’ is het gebruiksplan terug te vinden. 
 

 
 

 
Kerkdiensten in de Johanneskerk bezoeken 
 

Met alle ontwikkelingen rond het coronavirus zijn er 
de afgelopen tijd heel wat vragen en zorgen over het 
eventueel bezoeken van de kerkdiensten in de Jo-
hanneskerk. Wat mag/kan er nu wel en wat niet? 
 

Als kerk volgen we de richtlijnen vanuit de overheid 
en de landelijke kerk. Dat betekent concreet: voorlo-
pig moeten we uitgaan van de anderhalve meter 
regel, om voldoende afstand te houden. Inmiddels is 
zowel de kerk als de Johanneshof hier goed op inge-
richt. Het is hierbij noodzakelijk alle aanwijzingen 
goed op te volgen.  
 

Concreet betekent dit dat we met de huidige regels 
op een verantwoorde manier ruimte kunnen bieden 
aan 40 bezoekers (naast de mensen die in functie 
aanwezig zijn). Bij binnenkomst wordt u gevraagd om 
de handen te desinfecteren en in een lijst wordt bij-
gehouden wie er aanwezig zijn. Dit in verband met 
een mogelijk contactonderzoek. Dit ligt in het ver-
lengde van de lijsten die ook in bijvoorbeeld de hore-
ca worden bijgehouden. Na twee weken worden deze 
lijsten vernietigd.  

 

Met het aantal van 40 bezoekers (en onder voor-
waarde dat iedereen de richtlijnen navolgt en ander-
halve meter afstand houdt)  kunnen we op een ver-
antwoorde manier kerkdiensten houden.  
 

Om overzicht te houden en niet voor verrassingen te 
komen staan hanteren we een reserveringssysteem. 
Wie zich aanmeldt vóór zaterdagochtend 12.00 uur 
ontvangt tijdig bericht of er plaats beschikbaar is.  
 

Op de website ‘pkn-lichtenvoorde.nl’ is het reserve-
ringsformulier gemakkelijk te vinden en in te vullen. 
Uit reacties blijkt dat het niet moeilijk is. Daarnaast 
kan wie dat liever doet ook gewoon even bellen. U 
kunt u aanmelden bij Lucy Schutten, Rinus te Kronnie, 
of (ondergetekende) Hans Hinkamp.   
 

Op deze wijze weten we ook hoeveel mensen we 
kunnen verwachten en voor hoeveel onaangemelde 
bezoekers we nog plaats over hebben. Want dat kan 
ook. Voor wie liever wacht tot zondagochtend is er 
de mogelijkheid de kerk te bezoeken, mits er nog 
plaats beschikbaar is. Maar hier geldt wel: 40 be-
zoekers is echt het maximum. 
 

Een terugkerende vraag is of ‘extra’ bezoekers in de 
Johanneshof de dienst kunnen volgen. Het antwoord 
hierop is dat we hier bewust van af zien (hoe graag 
we het misschien ook willen). In het geval van nood 
kunnen we de kerk en de Johanneshof dan niet op 
een verantwoorde manier ontruimen.  
 

Omdat er in de Johanneshof ook plaats is voor 40 
personen kunnen we alle kerkgangers na afloop kof-
fie aanbieden. Bij extra gasten is dit niet langer moge-
lijk. Gebleken is dat mensen de ontmoeting na afloop 
heel erg waarderen. Daarom hanteren we de strikte 
regel van 40 bezoekers (en geen extra kijkers in de 
Johanneshof). Dit geldt ook voor bijzondere diensten 
zoals uitvaarten. 
 

Startzondag 2020  
Dit jaar komt de invulling van de Startzondag er wat 
anders uit te zien dan in voorgaande jaren. Helaas is 
het vanwege de corona maatregelen nu niet mogelijk 
om aansluitend aan de kerkdienst een programma 
aan te bieden met ontmoeting, een wandeling, spel-
letje en een maaltijd. 
 

Helaas kunnen we ook 
geen nieuw program-
maboekje presenteren 
van Vorming en Toe-
rusting. Wat we wél gaan doen is zorgen voor een 
bijzonder invulling van deze AKZ-kerkdienst. Het 
thema is: puzzelen (in woord en daad). De invulling 
van het komend seizoen in het kerkenwerk zal puzze-
len worden. Een aantal eerste plannen liggen al klaar. 



13 

 

 

Nieuws uit de Johanneshof 
Gebruiksplan Johanneshof  

 
U heeft bovenstaand informatie kunnen lezen over 
het gebruiksplan voor de Johannes-kerk en specifiek 
het bezoeken van de kerkdiensten in de Johannes-
kerk. Uiteraard heeft de coronacrisis ook zijn gevol-
gen voor het gebruik van de Johanneshof. Wij willen 
u van deze gevolgen en de bijbehorende regels op de 
hoogte stellen.  
Het goede nieuws is dat we weer draaien na een 
poosje van algehele sluiting. Wel is het nodig strakke 
regels te hanteren.  
Als eerste zijn dit de algemene regels: 1,5 meter af-
stand, hygiëne en bij klachten niet komen, evenmin 
als uw huisgenoten.  
De 1,5 meter regel heeft als gevolg dat er in de grote 
zaal maximaal 40 plaatsen mogelijk zijn. De zaal is 
daarop ingericht en mag door u niet worden gewij-
zigd. Dit betekent dat de stoelen moeten blijven 
staan waar ze staan en dat geen extra zitplaatsen 
worden bijgeschoven. Ook het wisselen van zitplaat-
sen is zeker niet gewenst.   
De eerste koffie kunt u afhalen van de balie of een 
andere afhaalplaats (indien aanwezig). U mag alleen 
koffie meenemen voor een huisgenoot. 
Een tweede koffie zal op uw plaats worden geser-
veerd, opdat er niet onnodig en ongewenst wordt 
gelopen.  
Verder gelden als algemene regels: 
- U dient uw handen te desinfecteren bij de ingang. 
- De huisregels zijn bij de ingang duidelijk zichtbaar 
opgehangen.  
- De garderobe is afgesloten. U wordt verzocht uw jas 
bij u te houden. Bij slecht weer staan stoelen klaar 
om uw jas en paraplu neer te leggen. 
- U dient de instructies van de gastheer/gastvrouw op 
te volgen. 
- Er is 1 toilet bij de ingang en 1 toilet bij de consisto-
rie beschikbaar. Op de toiletten is een desinfectie-
middel aanwezig. 
- De Johanneshof (evenals de kerk) worden telkens 
weer grondig gereinigd.  
 
Tot slot het gebruiksplan staat volledig op de website 
van de kerk : pkn-lichtenvoorde.nl.     
 
We rekenen op uw loyale medewerking.  

                      
Namens het beheer,  

Flip de Bruijn. 

 
 
 
 

Schuldhulpmaatje 
Stichting SchuldhulpOpMaat (SOM) 

 

SOM is een stichting die, geïnspireerd door christelij-
ke motivatie, ten doel heeft het voorkomen en oplos-
sen van financiële schuldproblematiek van particulie-
ren in de gemeenten Berkelland en Oost Gelre. U 
kunt hierbij denken aan financiële problemen als 
gevolg van bijvoorbeeld werkloosheid, huurachter-
stand en achterstand in betalingen. De SOM helpt 
iedereen, ongeacht herkomst of geloof. 
De stichting zet daarvoor vrijwilligers in die we 
maatjes noemen. Het zijn goed opgeleide vrijwilligers 
die kijk hebben op financiën en hun werk gratis doen. 
Zij helpen u, uw financiële administratie weer op 
orde te brengen en geven gevraagd en ongevraagd 
advies. Waar nodig ondersteunen zij u in contacten 
met instanties als de Stadsbank, rechtbank of Sociale 
Dienst. 
De hulp kan op uw eigen verzoek plaatsvinden, maar 
ook dringend worden geadviseerd door een (hulpver-
lenings) instantie. Denk bijvoorbeeld aan woning-
bouwverenigingen, maatschappelijk werk of sociale 
dienst. U bepaalt hierbij zelf of u onze hulp wilt. 

 

Het belang van stichting SOM 
De stichting dient uw persoonlijk- en het algemeen 
belang. 
 

Stichting Som werkt samen met: 
De landelijke vereniging SchuldHulpMaatje Neder-
land 
Humanitas Oost Achterhoek 
Sociale Dienst Oost Achterhoek 
Stadsbank Oost Nederland 
Vincentius Groenlo 
Voedselbank Oost Achterhoek 
Voormekaarteams Berkelland 
Wooncorporatie ProWonen 
Woningcorporatie De Woonplaats 
Sol Sisters Lichtenvoorde 
WMO Oost Gelre 

 

De werkwijze 
Nadat u contact hebt gelegd met SOM, vindt binnen 
een week een eerste gesprek plaats met één van de 
coördinatoren. Uw hulpvraag wordt door deze coör-
dinator beoordeeld. Daarna neemt een maatje met u 
contact op over de verdere behandeling van uw 
hulpvraag. 
 
Contact via de coördinatoren: 
De heer G. Bouwman, telefoon (06) 18289991 
De heer J.W. Onnink, telefoon: (06) 25220524 
Of via schuldhulpmaatjegroenlo@live.nl 
Zie ook onze website: www.schuldhulpopmaat.nl of 
zie de landelijke website: www.schuldhulpmaatje.nl    

mailto:schuldhulpmaatjegroenlo@live.nl
http://www.schuldhulpopmaat.nl/
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Online kerk-zijn, kunnen we nog zonder? 
De afgelopen maanden hielden vrijwel alle plaatselij-
ke gemeenten hun vieringen online. Hoewel daar veel 
aan gemist wordt, heeft het ook succes; veel meer 
mensen dan het aantal kerkgangers beleefden de 
diensten mee. Online kerk-zijn, kunnen we nog zon-
der? 
 

 “Ik wil niet meer zonder” 
Otto Grevink, predikant in de Protestantse Gemeente 
Tilburg e.o., en pionier 
 

 “Het ‘kunnen we nog zon-
der’ klinkt als afhankelijk-
heid. Ik wil niet meer zonder. 
Een online viering bereikt 
ook mensen aan de rand van 
en buiten de kerk. Als voor-
ganger vraag ik me dus 
voortdurend af of iemand 
van buiten begrijpt wat hier 
gebeurt. Dan gaat het ook 

over muziek. In onze ‘coronavieringen’ hebben we 
bewust gekozen voor een veel breder muziekreper-
toire. Liederen die voor kerkgangers heel vertrouwd 
zijn, kunnen voor mensen die die taal niet kennen 
moeilijk te volgen zijn. Dat is niet altijd erg, je viert 
een mysterie. Je viert de hoop op een God die ons 
perspectief geeft door het lijden heen. In de eerste 
maanden van de coronacrisis verbond ik heel nadruk-
kelijk de angst en onzekerheid van mensen met de 
Bijbelse boodschap van perspectief.  
 

De online vieringen blijven voorlopig. Spannende 
vraag daarbij is hoe je voorkomt dat online kijkers 
alleen toeschouwers zijn. Hoe kun je hen laten parti-
ciperen? Hoe maak je een gemeenschap van de men-
sen die fysiek gaan vieren en de mensen die online 
kijken, op hetzelfde tijdstip of later? Deze vraag be-
spreken we in de taakgroep eredienst, we steken ons 
licht elders op, en we bekijken een webinar van de 
PThU over online vieren. Het zal een grote uitdaging 
worden om iedereen mee te krijgen. 
 

We waren al bezig met een vernieuwingsagenda, 
erop gericht hoe we het denken in binnen en buiten 
kunnen loslaten. De coronacrisis geeft een zetje in de 
richting die we al op wilden.” 
 

 “Niet alleen in een virtuele werkelijkheid leven” 
Klaas Touwen, predikant in de Protestantse Gemeen-
te Deil - Enspijk, en dorpskerkambassadeur 
 

“De viering op zondagochtend is momenteel bij ons 
alleen audio, zonder beeld dus, te volgen, via kerk-
dienstgemist.nl. Wij hebben hier de ervaring dat 
mensen liever alleen luisteren omdat beeld hen af-
leidt. Sinds juni zijn er weer meer mensen in de 
dorpskerk aanwezig, maar vanwege de anderhalve 

meter afstand nooit meer dan 30. De online viering 
van de maanden daarvoor was een complete viering 
in maximaal drie kwartier, verzorgd door een klein 
groepje. De een las, een ander sprak, een derde deed 
het welkom. Omdat we nog niet mogen zingen, lezen 
we nu een psalm in beurtspraak, het slotlied spreek ik 
uit en de organist speelt het. Dat wordt als indrin-
gend ervaren. Als het eigene van de online viering 
wegvalt, wordt het minder aantrekkelijk om te luiste-
ren, vooral nu er niet meer gezongen mag worden.  
 

Het nadenken over online kerk-zijn is 
bij mij aangewakkerd. Het is echter 
jammer als het blijft bij enkel regi-
stratie van diensten. Een vlog van 
de dominee bijvoorbeeld heeft 
meer impact op de samenleving. 
Wij gaan ook nadenken over hoe 
we onze wekelijkse avondgebe-
den, die we vanwege corona na 
de Veertigdagentijd enkele 
maanden verlengd hebben en die ook werden uitge-
zonden, vorm kunnen geven. Misschien met een leu-
ke podcast. 
 

In het dorp hebben we aan het begin van de corona-
crisis samen met dorpsorganisaties een nieuwsbrief 
verspreid, waarin alle inwoners informatie over de 
kerk kunnen vinden. De kerk is nu meer actueel dan 
ooit. Met Palmpasen hebben we in het dorp 130 
paasontbijtjes bezorgd, met Pinksteren 130 éénper-
soons appeltaartjes. Juist nu moet je niet alleen in 
een virtuele werkelijkheid leven.”  
 

 “Misschien moeten we een middenweg kiezen” 
Marianna van de Graaf, predikant in de Protestantse 
Gemeente 
Poortugaal 
 

 “Wij zenden 
onze online 
vieringen 
rechtstreeks 
uit. Dat doen 
we heel be-
wust. Het op 
hetzelfde moment verbonden zijn blijkt heel belang-
rijk, gemeenteleden verbazen zich daar zelf over. We 
hebben de diensten wel aangepast: 45 minuten 
maximaal, met een korte overdenking. Bepaalde on-
derdelen, zoals ‘het kind van de zondag’ dat de kin-
derkaars aansteekt, gebeuren nog steeds. Kinderen 
steken de kaars nu thuis aan, zeggen er een tekst bij 
en maken er een filmpje van. Dat zenden we uit tij-
dens de viering. Vergaderingen en gespreksgroepen 
zijn doorgegaan via Zoom. Dat heeft ook voordelen; 
van een gesprekskring van 30-plussers met 24 deel-
nemers komt altijd maar een deel bij elkaar. Aan de 
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online bijeenkomst kon laatst iedereen deelnemen, 
er was geen kinderoppas nodig. Ook de kinderneven-
dienst gaat digitaal door, kinderen misten elkaar!  
 

We blijven voorlopig online vieren, maar er zijn nog 
veel vragen. Houden we het laagdrempelige ook vast 
als er straks weer meer mensen naar de dienst ko-
men? Blijven de extra online kijkers van nu straks ook 
meekijken? Kunnen we online en offline met elkaar 
verbinden? Maken we daar een gemeenschap van? Ik 
probeerde me er eerder ook altijd bewust van te zijn 
dat mensen via de kerktelefoon meeluisteren, maar 
het valt nog niet mee om dat de hele dienst vol te 
houden. Misschien moeten we een middenweg kie-
zen. We gaan erover nadenken, samen met de ge-
meenteleden.” 
 

 “Online aanwezigheid blijvend” 
Ruth Renooij, predikant in de Protestantse Gemeente 
Winsum-Halfambt 

 

 “We waren als kerk al 
online aanwezig, maar de 
afgelopen maanden heb-
ben we die aanwezigheid 
geïntensiveerd. Met de 
online kerkdiensten wilden 
we in eerste instantie 
vooral voor continuïteit en 

verbondenheid voor de eigen gemeenschap zorgen. 
We bereikten daarmee ook mensen die niet zo snel 
onze kerkdrempel overstappen. Er ontstond ook al 
gauw samenwerking met enkele kleine gemeenten in 
de regio. In korte tijd groeide het aantal volgers van 
onze Facebookpagina flink. In de vijftig dagen tussen 
Pasen en Pinksteren maakten we iedere dag een vlog, 
een meditatief moment. Deze zijn goed bekeken. In 
de aanloop naar Pasen vroegen we mensen via Insta-
gram en Facebook om beelden van hoop in te sturen. 
Dat werkte. Deze zomer vroegen we om beelden van 
moed en liefde in te sturen, daar doen we dit najaar 
wat mee. We hopen op deze manieren elkaar vast te 
houden en te bemoedigen. Kinderen en jongeren 
treffen we met al dit online gebeuren niet, dat is een 
aandachtspunt waar we volop mee bezig zijn. Daar-
naast is er nog een groep die we niet bereiken met 
digitale middelen.  
 

De online kerkdiensten zullen blijven. Even was ie-
dereen van deze vorm van vieren afhankelijk, maar er 
zullen altijd mensen zijn die, om welke reden dan 
ook, liever online bij een dienst aanschuiven. Ook zij 
kunnen nu meer volwaardig betrokken zijn.” 
 

Bron: Magazine Protestantse Kerk 
 
 
 

 

 
 
 

Psalm 91 
 

Geborgen 
 

Gaat je hart uit naar God, 
brengt 
zijn naam je in verrukking, 

 
hoe geborgen ben je dan. 
Armen machtig om je heen. 

 
Geen doodsangsten meer. 
Geen berg die je verplettert, 
geen zee die je verslindt. 

  
Steeds zing je weer, 
zing je een gat in de nacht. 
Onkwetsbaar ben je. 

 
Onheil slaat toe, 
de wereld een slagveld - 
jij bent je leven zeker. 

 
Vleugels die je bedekken, 
een schild van ontferming, 
engelen die je dragen. 

 
Gaat je hart uit naar God, 
brengt 
zijn naam je in verrukking, 

 
tot in lengte van dagen 
woon je in zijn goedheid. 
Bloei je in zijn trouw. 

  
 

                                                 Hans Bouma 
 
         (Uit: In de schaduw van de psalmen) 
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Brieven schrijven in corona tijd 
Een bericht van Amnesty International, werkgroep 
Aalten-Lichtenvoorde 
 
Al jaar en dag wordt er de tweede zondag van de 
maand in de Johanneskerk een slachtoffer van men-
senrechten schendingen onder uw aandacht ge-
bracht. Een mens zoals ieder van ons. Mensen waar 
de autoriteiten problemen mee hebben. Enkel omdat 
hij of zij een (politiek) afwijkende overtuiging of reli-
gie heeft. En als het nou alleen bij de constatering 
van dat feit bleef…..Nee, burgers worden opgepakt, 
in mensonterende omstandigheden gevangen ge-
houden en niet zelden ook nog gemarteld  of zelfs 
met de dood bedreigd. 
Amnesty International is de organisatie van mensen 
die in 1961 begonnen zijn met het schrijven van brie-
ven aan autoriteiten over al die gevallen. Slachtoffers 
hebben en krijgen een naam, mogen niet een verge-
ten ‘nummer’ worden. In die brieven herinneren we 
de autoriteiten aan de Universele Verklaring van de 
Rechten van de Mens en de daaruit voortvloeiende 
afspraken deze rechten te waarborgen. 
En daarom ondertekende u mede elke maand een 
brief die klaar lag. Een brief aan autoriteiten met een 
oproep om te zien naar één van hun burgers en diens 
rechten te respecteren. Tot het covid-19 virus op-
dook en fysieke kerkdiensten niet meer mogelijk zijn. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Ligt het werk van Amnesty in corona tijd stil? 
Allerminst! En ook u kunt uw bijdragen blijven leve-
ren aan het streven naar een wereld waar vrijheid, 
rechtvaardigheid en vrede wordt gerealiseerd. Het 
moet toch mogelijk zijn! 
Wat kunt u doen tijdens en ook na de corona tijd? 
1. U kunt een persoonlijk schrijfabonnement nemen. 

Door Monique Wichers Schreur van onze lokale 

werkgroep wordt aan de hand van een aangele-

verde casus elke maand een brief opgesteld. Die 

brief wordt geprint door een flexwerker en voor-

zien van een enveloppe met internationale post-

zegel. Door weer een ander 11 keer per jaar rond-

gebracht. Het enige dat u moet doen is de enve-

loppe adresseren, de brief ondertekenen en naar 

de brievenbus brengen. Een jaarabonnement be-

treft de kosten van de porto en die bedragen dit 

jaar €17.00  Als u zich aanmeldt dan gaat het 

abonnement per september in en betaalt u het 

laatste kwartaal. 

2. Ook een digitaal schrijfabonnement is mogelijk. 

We zetten u in een mailgroep en u ontvangt 

maandelijks de brief in uw mailbox. In dat geval 

moet u natuurlijk wel zelf de brief printen, de 

postzegel kopen en uiteraard posten.  

3. In beide gevallen kunt u zich per email aanmel-

den: amnestyaaltenoostgelre@gmail.com òf tele-

fonisch bij Margo Molenaar: 06-22277564. 

4. En dan is er digitaal veel mogelijk: zoek de pagina 

van de website van Amnesty maar eens op: 

https://www.amnesty.nl/kom-in-actie. U kunt zich 

bijvoorbeeld aanmelden voor een maandelijkse 

spoed- en emailactie. Deel dit vooral ook met uw 

(klein)kinderen. 

Tot slot: lidmaatschap van Amnesty kost echt 
niet veel maar u helpt er veel mee mogelijk ma-
ken:  
https://www.amnesty.nl/wat-we-
doen/campagnes/mensenrechten-en-
corona/steun-amnesty 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

mailto:amnestyaaltenoostgelre@gmail.com
https://www.amnesty.nl/kom-in-actie
https://www.amnesty.nl/wat-we-doen/campagnes/mensenrechten-en-corona/steun-amnesty
https://www.amnesty.nl/wat-we-doen/campagnes/mensenrechten-en-corona/steun-amnesty
https://www.amnesty.nl/wat-we-doen/campagnes/mensenrechten-en-corona/steun-amnesty
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Begraafplaats ‘Vredehof’ 
 
Het is al jaren zo dat wij in de editie van april of mei 
van het kerkblad u vragen om een vrijwillige bijdrage 
voor het algemeen onderhoud van de begraafplaats. 
Daarna volgt in de uitgave van september een herin-
nering voor degenen die het werk van onze commis-
sie wel willen steunen maar om welke reden dan ook 
de bijdrage nog niet hebben overgeschreven. 
 
Dus bij deze de herinnering met het vriendelijke ver-
zoek de bijdrage over te maken op ons bankreke-
ningnummer NLRABO 0336 163 797 ten name van 
Protestantse Gemeente Lichtenvoorde 
onder vermelding van ‘algemeen onderhoud be-
graafplaats’. 
Mocht u in plaats van een bankoverschrijving de 
voorkeur geven aan contante betaling dan zal een 
van onze vrijwilligers bij de ons bekende adressen 
langs komen voor het vragen van een bijdrage. 
 
Uw bijdrage is van harte welkom want met die bij-
dragen zijn wij in staat de begraafplaats goed te on-
derhouden. Door de droogte van de laatste jaren 
moesten meer dan voorheen bomen en beplanting 
worden vervangen.  
Dit ondanks de inspanningen van de vrijwilligers,  die 
de beplanting van water voorzien. 
 
In ‘Op Weg’ van april jl hebben wij u er op gewezen 
dat door de Protestantse Gemeente te Lichtenvoorde 
de mogelijkheid wordt geboden tot het houden van 
een herdenkingsdienst in de kerk, het doen begraven 
op onze begraafplaats ‘Vredehof’ en het samenko-
men na afloop in de ‘Johanneshof’ voor het condole-
ren, dit onder het genot van koffie/ thee e.d.  
Als kerk mogen we trots zijn dat wij dit onze gemeen-
teleden kunnen bieden. 
De ‘Commissie van Beheer’ wil dit graag nog eens 
onder uw aandacht brengen. 
 
Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben met be-
trekking tot de begraafplaats dan kunt u daarmee 
terecht bij de secretaris van de commissie. 
 
             Namens de Commissie van Beheer ‘Vredehof’ 
                                                          J. Niewold, secretaris 

  email: j.niewold@upcmail.nl    
telefoon: 0314-843947 

 
 
 
 
 
 

Protestantse Vrijwilligers Groep 
 
Alweer een zomer als nooit tevoren. Een lange hitte-
golf met de daarbij behorende droogte en dan ook 
nog het steeds aanwezige coronavirus. 
Voor de bezoekers van onze PVG-middagen een 
moeilijke tijd. Wat zou een middagje samen in de 
Johanneshof dan een prettige afleiding zijn. 
Of dit binnenkort wel mogelijk zal zijn daar hebben 
we echter nog steeds geen antwoord op. Dus moeten 
we helaas wachten op het bericht dat dit weer veilig 
georganiseerd kan worden. Laten we  volhouden en 
geduldig wachten en zo toch zorg dragen voor alle 
mensen om ons heen. 
Wel is er een mogelijkheid voor iedereen om veilig 
een praatje te maken en een kopje koffie of thee te 
drinken in de Johanneshof op elke woensdagmorgen 
van 09.30 tot 11.30 uur. Ook onze predikant is daar 
vaak aanwezig om u te ontmoeten. 
We wensen iedereen veel stekte toe en hopen elkaar 
zo spoedig mogelijk weer te zien. 
 
                           Namens de medewerkers van de PVG 
                                                                      Annie Bosman 
 
 
Nog een berichtje van onze penningmeester 
Alle medewerkers die onkosten gemaakt hebben 
voor hun bezoekwerk, zoals bloemen, kaarten voor 
75 jarigen en ouder, voor verjaardagen en/of zieken, 
worden verzocht om hun bonnetjes in te leveren op 
onderstaand adres (graag in de brievenbus!) 
Wilt u het overzicht of elk bonnetje voorzien van uw 
naam en bankrekeningnummer. Het bedrag zal op 
uw rekening worden gestort. 
 
                                                      Mevrouw N. Kip-Jacobs 
                                                                    Staringstraat 34 
                                                                       Lichtenvoorde 
 
 

Giften 
 
Mevrouw T. de Jongh ontving € 10,= voor het onder-
houd van de gebouwen. 
Hartelijk dank! 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                                                                        
 

mailto:j.niewold@upcmail.nl
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Nederlands Bijbelgenootschap 
 
Wereldwijde belangstelling voor  
NBG-bijbelplatform en -app 
 
Er is wereldwijd veel belangstelling voor het bijbel-
platform debijbel.nl en de app Mijn Bijbel van het 
NBG. Vanwege die internationale belangstelling is 
een nieuw digitaal systeem ontwikkeld voor 
‘Sommige onderdelen zien er visueel iets anders uit. 
Maar als het goed is merkt de gebruiker vooral dat de 
site prettiger werkt’, zegt Stefan van Dijk, uitgever bij 
het NBG en verantwoordelijk voor de overgang naar 
het nieuwe systeem. ‘Het nieuwe systeem is nodig 
vanwege de wensen van het groeiende aantal bijbel-
genootschappen waarmee we samenwerken aan een 
digitaal bijbelplatform. Een voordeel van het nieuwe 
systeem voor de gebruiker is, dat dat de aantekenin-
gen van gebruikers voortaan zowel op de site als in 
de app zichtbaar zijn. En wie lid is van het Nederlands 
Bijbelgenootschap, kan vanaf vandaag in de app Mijn 
Bijbel veel meer bijbelvertalingen vinden dan voor-
heen.’ 
 
Internationaal project 
De bijbelgenootschappen werken wereldwijd samen 
aan een ‘International Bible Engagement Platform’ 
(IBEP). Het NBG stelde de techniek achter debijbel.nl 
beschikbaar. Dankzij de samenwerking is daaruit dus 
nu een nieuw en beter digitaal systeem ontwikkeld, 
waarnaar debijbel.nl overstapt. 
In Duitsland, Finland, Noorwegen, Zuid-Afrika, Portu-
gal, Kenia, Roemenië en Litouwen zijn soortgelijke 
bijbelsites en/of apps al gelanceerd. De Duitse Die 
Bibel-app is sinds december 2019 al door zo’n 
300.000 mensen gedownload. In Suriname, Rusland 
en Brazilië wordt de lancering binnen afzienbare ter-
mijn verwacht. 
De trend dat de Bijbel steeds vaker digitaal gelezen 
wordt, kreeg een extra impuls door de coronacrisis. 
Net als het bijwonen van kerkdiensten, gaat het lezen 
van de Bijbel en het volgen van bijbelstudie nu op 
veel plekken digitaal. De IBEP-samenwerking helpt 
bijbelgenootschappen bij hun missie – de Bijbel 
dichtbij brengen – en stelt hen in staat hun werk te 
blijven doen: de Bijbel vertalen en verspreiden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mijn Bijbel 
Het aantal gebruikers van de NBG-app Mijn Bijbel is 
sinds de lancering in januari 2018 gegroeid naar bijna 
150.000. In de app is de Bijbel te lezen en te beluiste-
ren. Er zijn ook regelmatig nieuwe leesplannen be-
schikbaar en inspirerende blogs over talloze onder-
werpen. Door de lancering van het nieuwe systeem 
zijn veel meer bijbelvertalingen toegankelijk en is het 
ook mogelijk om bij het bijbellezen notities en marke-
ringen te maken in Mijn Bijbel. 
 
Geef hoop aan tieners in Bangladesh 
In het straatarme Bangladesh zouden veel mensen 
graag een eigen bijbel willen hebben. Vaak is er voor 
de gewone dingen al nauwelijks geld. Laat staan voor 
een bijbel. Daarom verspreidt het Bijbelgenootschap 
van Bangladesh bijbels onder tieners.  
 
We investeren in de jeugd met een boodschap van 
hoop en perspectief. En niet zonder effect. Lerares 
Mary Biswas ziet het met eigen ogen: ‘De Bijbel 
maakt onze tieners zelfverzekerder, omdat ze leren 
dat ze in onzekere tijden altijd op God kunnen ver-
trouwen.’ Dit vertrouwen is juist nu belangrijk!  
 
Sinds 2011 reizen medewerkers van het Bijbelge-
nootschap van Bangladesh door het land om bijbel-
studiedagen te organiseren voor tieners. Dit doen ze 
via kerken, scholen en in weeshuizen. Ripa Baroi (17) 
heeft via school deelgenomen aan zo’n studiedag. ‘Ik 
kreeg toen mijn allereerste eigen bijbel. Een cadeau 
dat met niets anders te vergelijken is.’ 
 
Het NBG wil 5.000 tieners in Bangladesh een eigen 
bijbel geven. Een hoopvolle investering in de toe-
komst van deze jonge mensen. Kijk op bijbelgenoot-
schap.nl/projecten voor meer informatie. Via de 
website kunt u het project ook financieel steunen. 
 
                             Namens de werkgroep van het N.B.G. 
                                                     Ineke Beestman-Hoitink 
 

. 
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Het volgende nummer. . .   
 

voor de maand juni komt uit in de week voor zondag 
4 oktober 2020.  
Kopij moet uiterlijk maandag 21 september 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 6 september 
10.00 uur ds. W. Andela, Aalten 
aanvullende collecte: werelddiaconaat 
 
 
zondag 13 september 
10.00 uur ds. J.J. Hinkamp 
aanvullende collecte: koffie Johanneshof 
 
 
zondag 20 september 
10.00 uur ds. J.J. Hinkamp 
aanvullende collecte: vredesweek 
 
 
zondag 27 september 
startzondag/akz dienst 
thema: puzzelen 
aanvullende collecte: onkosten akz diensten 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Kerkdienst bijwonen? Dat kan!  
Meld u aan via de reserveringspagina te vinden op onze website: pkn-lichtenvoorde.nl  
U kunt u ook telefonisch aanmelden bij mevr. Lucy Schutten  
(tel. 37 64 68), dhr. Rinus te Kronnie (tel. 37 67 06), of ds. Hans Hinkamp (tel. 37 14 09). 

Alle diensten zijn te zien op kerkdienstgemist.nl bij PKN Lichtenvoorde. 

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 dia-
conie, de kerk en de ‘aanvullende collecte’. 
 
 
 

http://pkn-lichtenvoorde.nl/
http://kerkdienstgemist.nl/

