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Herfst 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Een vleugje rozengeur komt langs, 

een boom verschiet van kleur. 
de zwaluw trekt al richting zuid; 

de herfst staat voor de deur. 
 

De dagreis van de zomerzon, 
wordt korter voor het oog, 

steeds vroeger zakt zij in de zee; 
’t wordt herfst, is haar betoog. 

 

De wind rukt uit in volle vaart 
en gooit zich in de strijd, 

neemt brutaal van alles mee; 
de herfst is nu een feit. 

 

De nachten lang, de dagen kort 
en weinig zonlicht meer, 

maar God, de Schepper blijft altijd; 
mijn Herder en mijn Heer. 

 

Aagje Lingen 
bron: gedichtensite.nl 
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Van ruilen komt huilen? 

 
 
 

Vaak gehoord. En ook vaak gezegd. En dan ging het 
om het ruilen van spullen. Van kleine dingen vaak. 
Knikkers. Snoepjes. Een mooie schelp. Speelgoed. 

 

Maar ruilen kan ook op een andere manier. Op de 
manier van iets doen met, zoals dat heet, gesloten 
beurzen. Lang geleden werkten een vriendin en ik om 
beurten bij elkaar. Allebei drie kinderen op de lagere 
school. Allebei nog eentje thuis. De ene vrijdag  
poetsten we haar keuken, kamer, douche of wat 
maar aan de beurt was. De week erna poetsten we 
bij mij. En tijdens het halve uurtje koffiepauze doken 
we in haar boeken van de moedermavo.  Of legde ze 
mij met engelengeduld uit hoe ik een simpel broekje 
voor de kinderen in elkaar kon zetten. Jaren hebben 
we het volgehouden. Werkte fantastisch. 
 
Ruilen kan ook nog als het gaat om een plekje. Hui-
zenruil in vakanties. Of wij een paar dagen in het huis 
van de jongste en haar partner terwijl zij er met onze 
camper opuit trokken. Niet te moeilijk. 
 
Maar met iemand ruilen? De omstandigheden van 
die ander inruilen voor die van jou? De taken en ver-
antwoordelijkheden van die ander overnemen? Dat is 
weer een heel ander verhaal. Zo vaak gezegd: “Ik  zou 
niet willen ruilen, voor geen geld!” Je zal maar koning 
of koningin zijn. Altijd op je woorden letten. Altijd je 
geduld bewaren. Je altijd van je goeie kant laten zien. 
Altijd supergoed voorbereid op werkbezoek gaan. Je 
zal maar minister-president zijn. Zoals nu in corona-
tijd. Met anderen moeten beslissen op grond van wat 
‘kenners’ je meedelen en uitleggen. Om na een paar 
weken te horen (van diezelfde kenners of andere 
kenners) dat de feiten anders liggen dan gedacht. Om 
op grond daarvan beslissingen terug te draaien. Of bij 
te stellen. En vervolgens de wind van voren te krij-
gen.  
Voor geen geld ook zou ik willen ruilen met al die 
mensen op de vlucht  voor oorlog en geweld. Op zoek 
naar een leefbaar bestaan voor hun kinderen. Voor 
henzelf. Wat een verdriet.  
 

En wat een harde wereld. Een wereld die hoort. Een 
wereld die ziet. En een wereld die zwijgt. Uit angst er 
zelf iets bij in te schieten. Zou ik eigenlijk überhaupt 
wel met iemand willen ruilen? Ik denk het niet. En 
waarom dan niet? Waarschijnlijk omdat ik het goed 
heb. Omdat ik niets tekort kom.  
 
Maar er zijn ongetwijfeld mensen die dolgraag van 
plek zouden willen ruilen. Omdat ze het niet goed 
hebben. Ziek zijn. Geldproblemen hebben. Een groot 
verdriet meedragen. Als je leven zwaar is zou je vast 
heel graag willen ruilen. Anders gezegd,die zouden   
vast heel graag in iemand anders zijn schoenen willen 
staan. Al was het maar voor even. 
 
Alleen, het kan zomaar zijn dat je enkel de buitenkant 
van die schoenen kent. Ze glimmen mooi. Kleur klopt. 
Een duur merk. Maar bij nader inzien zitten ze knap 
beroerd. Passen ze jou van geen meter. 

Het kan overigens soms best de moeite waard zijn 
om bij wijze van spreken eens te proberen in een 
ander zijn schoenen te gaan staan. Om die ander 
beter te begrijpen. Om beter te kunnen meevoelen. 
Meeleven. 
 
Meeleven. Niet voor niets vaak de naam van een 
kerkblad. Meeleven. De eigenschap van die ene die 
we als voorbeeld hebben in het leven. Hij leefde mee 
met wie op zijn weg kwam. Wie op zijn weg gezet 
werd. En in figuurlijke zin ruilde hij met iedereen. Met 
de hele wereld. Nam hij het lijden van de hele wereld 
voor zijn rekening. Je zou het niet zeggen als je om je 
heen kijkt. Maar de belofte is er. Het komt goed! En 
deels zie je al iets van die belofte in vervulling gaan. 
In al die goede mensen die aan de slag gaan. Die 
mensen die niet van plek ruilen met de ander. Maar 
die naast die ander gaan staan. die een steuntje 
geven. Uit naam van die Ene met een hoofdletter.  
      marja 
 
P.S. Bij het zoeken van plaatjes over ruilen kwam ik 
dit tegen: ‘Jammer dat mensen geen problemen 
kunnen ruilen. Iedereen weet namelijk hoe hij die van 
een ander moet oplossen.’ Aardige tekst toch? 
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Pastorpraat dominee Hinkamp  
 
Terwijl de coronaberichten het nieuws blijven 
bepalen moeten we als kerk proberen nu en 
voor de toekomst te werken aan een kerk die 
betekenis heeft. Zoals in de vorige Op Weg 
stond: dat is echt puzzelen! Ik blijf het maar als   

         een uitdaging zien.  
 

 
 

Zeker nu we serieus rekening moeten houden met 
een eventuele tweede coronagolf vraagt dit om reke-
ning houden met elkaar en aanpassen wanneer dat 
nodig is. Zo zijn we in het gebruiksplan voor Kerk en 
Johanneshof inmiddels aan versie vijf. Omdat het 
virus ook in onze omgeving steeds vaker opduikt 
komt (na een relatief rustige zomer) alles weer veel 
dichterbij.  
 

Als kerk doen we ons best om te zorgen voor een 
verantwoorde manier van kerk zijn. Het is steeds een 
afweging wel/niet, meer of minder bezoeken aan 
kwetsbare personen of groepen? In hoeverre is de 
koffie-inloop en koffie na de kerkdienst nog op een 
goede manier te organiseren? In de kerkdienst mis-
schien voorzichtig weer gaan meezingen (want we 
missen het wel), of toch maar niet? Hoe kunnen we 
met elkaar in contact blijven?  
 

Maar het is en blijft lastig! Je leeft continu met het 
besef dat alles wat je doet en alle plannen die er ge-
maakt worden ieder moment aangepast moeten 
kunnen worden. Het kan ook dat ze helemaal niet 
door gaan. Voorlopig is alles onder voorbehoud.  
 

Voorlopig gaan we door op de ingeslagen weg. We 
proberen te zorgen voor aansprekende kerkdiensten. 
Daarnaast willen we ook graag zichtbaar blijven als 
‘dorpskerk’. De medewerking van de Heroldgroep 
aan de corsoroute was daarvan een heel mooi voor-
beeld. Het leverde veel creativiteit, gezelligheid, ver-
bondenheid en betrokkenheid op. Ook de artikelen in 
de Elna leveren positieve reacties op. 
 

 
 

Zo proberen we als kerk een positief geluid af te ge-
ven in een onrustige en onzekere tijd. Als herinnering 
dat we u/jou als kerk niet vergeten en hopen dat dit 
wederzijds is wordt er gewerkt aan een ludieke puz-
zel: een eigen memory-spel. Leuk om iemand uit te 
nodigen om een spelletje te spelen! Ja, het blijft puz-
zelen en iedereen kan daar aan meedoen! Sugges-
ties? Vragen? Opmerkingen? Laat het mij even we-
ten. Want... kerk zijn we samen! 
 

Ik wens iedereen sterkte in deze lastige tijd. We leven 
mee met hen die geconfronteerd zijn met lichamelijk 
ongemak. Aan degenen die in een medisch circuit 
zitten, veel sterkte en geduld gewenst. Dit wensen 
we ook aan hen die lichamelijk steeds meer in moe-
ten leveren, de zieken thuis of in een verpleeghuis en 
allen die om hen heen staan. Dat we kracht mogen 
vinden in het geloof en bij elkaar. Op die manier kun-
nen we elkaar tot steun zijn. 
 

Met een hartelijke groet, Hans Hinkamp 

 
 

Inloopochtend 
Iedere woensdagochtend heeft de Johanneshof, van 
9.30 - 11.30 uur,  de deuren geopend voor een kopje 
koffie. Het eerste uur is dominee Hinkamp regelmatig 
aanwezig. Vragen, opmerkingen, een praatje of een 
afspraak te maken? Iedereen is van harte welkom! 
 

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

 

 
 

mailto:voorbede@pkn-lichtenvoorde.nl
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Verjaardagen 

01 oktober mevrouw W.J. Scholten-Prinsen 
  Rapenburgsestraat 33-104 
  7131 CW Lichtenvoorde 
  85 jaar 
02 oktober mevrouw J.H. Wesselink 

- Te Kronnie 
  Nieuwe Maat 2 
  7131 EL Lichtenvoorde 
  90 jaar 
04 oktober mevrouw A.L.T. Hofman-Dolstra
  Weijenborgerdijk 51F 
  7131 NP Lichtenvoorde 
  80 jaar 
06 oktober de heer A. Groeneweg 
  Hellerweg 3A 
  7136 KS Zieuwent 
  76 jaar 
08 oktober de heer A.J. Hengeveld 
  Franciscanerhof 9 
  7131 CH Lichtenvoorde 
  81 jaar 
09 oktober mevrouw B.G.W. te Paske 

- Prinsen 
Oude Winterswijkseweg 20 

  7134 PG Vragender 
  84 jaar 
10 oktober mevrouw G. Stronks-Oblink 
  Kamperweg 20 
  7137 PA Lievelde 
  84 jaar 
11 oktober de heer E.J. Helmink 
  Gebr. Ketteringstraat 16 
  7131 NM Lichtenvoorde 
  94 jaar 
19 oktober mevrouw J.H. Eskes-Jansen 
  Esdoornstraat 6 
  7131 BL Lichtenvoorde 
  88 jaar 
25 oktober de heer G. Bosman 
  Händelstraat 2 
  7131 LD Lichtenvoorde 
  80 jaar 
 

28 oktober de heer J. Maters 
  Patronaatstraat 20-02 
  7131 CG Lichtenvoorde 
  97 jaar 
  Mevrouw A. Kluivers-Loos 
  Rosveld 8 
  7131 SW Lichtenvoorde 
  76 jaar 
30 oktober de heer J.G. te Bokkel 
  Beukstraat 2 
  7131 BK 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 
 
30 augustus de heer en mevrouw  Buijnink 
  ’t Hof 6 
6 september de heer Hengeveld 
  Franciscanerhof 9 
13 september de heer en mevrouw Schuurman 
  Kerkhoflaan 6 
20 september de heer en mevrouw Brüning, 
  Klaasbos 25  
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Gebed van de maand 
In deze rubriek altijd een bijzonder gebed.  
Deze keer een gebed afkomstig uit de  
liturgie voor de Vredesweek.  
Het is een bede elkaar te zien  
en een gebed om Gods ontferming.  
 
God van liefde, 
als wij zien 
uw mensen 
op de vlucht  
voor oorlog en honger 
voor onmenselijk geweld 
en natuurrampen  
zoekend naar een plek 
van ontferming 
 
als wij zien 
uw mensen 
gekleineerd en armgemaakt 
gediscrimineerd en verstoten 
angstig en eenzaam 
zoekend naar erkenning 
 
als wij zien 
uw mensen 
getroffen door ernstige ziekten 
wetend dat zij het leven los moeten laten 
uw mensen 
lijdend aan het leven 
dat hen zo zwaar valt 
eenzaam en kwetsbaar 
uw mensen 
levend met zovele onbeantwoorde vragen 
zoekend naar troost 
 
dan bidden wij U: 
wees hen allen nabij  
en laat ons hen nabij zijn. 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

Johanneskerk – memory 
 
Om te laten weten dat we u niet vergeten en om de 
kerk in herinnering te houden wordt er gewerkt aan 
een eigen memory spel met afbeeldingen van en 
rond de Johanneskerk. We hopen het binnenkort te 
kunnen verspreiden. 
 

 
 

Voor wie het spel niet kent. Memory is een gezel-
schapsspel dat een beroep doet op het kortetermijn-
geheugen van de spelers. Het spel is door William 
Hurter ontwikkeld en verscheen voor het eerst in 
1959 bij de firma Ravensburger. 
 

Het spelprincipe 
Een even aantal kaarten, waarop paarsgewijs gelijke 
plaatjes of woorden zijn afgebeeld, worden met de 
beeldzijde naar beneden neergelegd. Een van de 
spelers draait twee kaarten naar keuze om en toont 
de afbeeldingen aan de medespeler(s). Zijn de 
plaatjes gelijk, dan worden de kaarten door de speler 
van tafel genomen en bewaard, en mag deze speler 
een nieuwe poging doen twee kaarten met identieke 
afbeelding te vinden. Als een speler twee verschillen-
de plaatjes omdraait, worden deze weer met de 
beeldzijde naar beneden gelegd en is de volgende 
speler aan de beurt. 
 

Een speler hoeft de twee kaarten niet tegelijk om te 
draaien. Hij kan een kaart omdraaien en bekijken en 
daarna beslissen welke kaart hij als tweede pakt. 
 

Er wordt gespeeld tot alle kaarten van de tafel zijn 
genomen. De speler met de meeste paartjes kaarten 
wint. Het spel kan ook alleen gespeeld worden. 
 
Veel speelplezier! 
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De diaconie heeft het volgende project  
ondersteund 
 
Onlangs is Pax Christi Kinderhulp Polen te Borcu-
lo door de diaconie ondersteund met een gift. 
 

 

 
 
Pax Kinderhulp probeert kwetsbare kinderen te hel-
pen. Deze kinderen krijgen een vakantie aangeboden 
bij Nederlandse vakantiegezinnen of in een groepsac-
commodatie. Het betreft hier kinderen die door oor-
log, natuurrampen, armoede en sociale achterstand, 
in moeilijke omstandigheden leven. 
 
De werkgroep Stichting Pax Kinderhulp Polen Borculo 
gaat in 2020 voor de 35ste keer opnieuw 22 kansar-
me Poolse kinderen met diabetes type 1 uitnodigen 
voor een vakantie in Borculo. 
 
De kinderen komen uit gezinnen met een laag inko-
men en zijn in de leeftijd van 8 tot 12 jaar. Ze genie-
ten met volle teugen van deze vakantie. Een belang-
rijke bijkomende factor is dat de kinderen gedurende 
de drie weken die ze verblijven in Borculo ook van 
elkaar leren beter om te gaan met hun ziekte. Ze 
worden hierdoor veel zelfstandiger. De 11 meisjes en 
11 jongens worden begeleid door een Poolse dokter, 
verpleegkundigen en pedagogen. 
 
De werkgroep stelt een mooi programma samen voor 
de drie weken. De kinderen schrijven hun reacties op 
hoe ze de vakantie beleven in Borculo. Uit die reac-
ties blijkt elk jaar weer hoe dankbaar ze zijn en hoe ze 
genieten en energie opdoen. Ook de ouders geven 
blijk van waardering voor datgene wat wordt georga-
niseerd voor hun kinderen. 
 
Tijdens het verblijf van de drie weken in Borculo kan 
de werkgroep beschikken over 80 vrijwilligers die het 
vervoer van de kinderen verzorgen, de tafels dekken, 
kleren wassen, schoonmaken van de accommodatie 
etc. 
 
Zie voor meer informatie: 
https://paxkinderhulp.nl/poolse-vakantiekinderen-in-
borculo/ 
 
 
 

Aanvullende collectes oktober 
 
4 oktober  Kerk en Israël (PKN) 
Israël - Leren door ontmoeting en dialoog 
Voor de Protestantse Kerk is de relatie met het volk 
Israël een essentieel element van de eigen identiteit. 
Daarbij staan bezinning op de Joodse wortels van het 
christelijke geloof, het trekken van lessen uit de 
joods-christelijke dialoog en het alert zijn op en be-
strijden van antisemitisme centraal. Kernwoord in de 
relatie is gesprek en ontmoeting, zowel binnen de 
gemeenten als naar buiten toe. Het gesprek in de 
plaatselijke gemeenten wordt ondersteund met in-
spiratie- en gespreksmaterialen, ontmoetingsdagen, 
het tijdschrift Kerk & Israël Onderweg en het inter-
netproject De Uitdaging met stellingen, geloofsge-
sprekken en interviews. De Protestantse Kerk inves-
teert in opbouwende relaties met de Joodse gemeen-
schap in Nederland, onder meer via een gemeen-
schappelijk humanitair project met het Centraal 
JoodsOverleg. 
 
11 oktober  Werelddiaconaat (KIA) 
18 oktober  Nederlans bijbelgenootschap 
25 oktober  Gebouwen 
 
Als u zelf suggesties hebt voor een goed doel welke 
de diaconie kan ondersteunen, laat dit dan weten aan 
ons! 
 
Mocht u iemand kennen die in financiële problemen 
zit, of wellicht ondersteuning nodig heeft, in welke 
vorm dan ook, neem dan gerust contact op. 
 
Het totaal binnengekomen bedrag aan collecten zal 
evenredig verdeeld worden tussen kerk, diaconie en 
de verschillende aanvullende collecten. Omdat 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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Ik zie, ik zie... 
 

Wie heeft het niet gespeeld, het kinderspelletje: 
‘ik zie, ik zie, wat jij niet ziet...’? Een mooie op-
lossing om de tijd te vullen op lange reizen naar 
verre landen. Afgelopen week moest ik hieraan 
denken toen ik een afbeelding zag op Google 

Earth van het eiland Lesbos en het vluchtelingen-
kamp Moria. Het opvallende is dat het vluchtelingen-
kamp, als je er op inzoomt, onzichtbaar is gemaakt. 
Misschien is het kenmerkend voor onze wereld? Wat 
je niet ziet is er niet? Maar voor wie beter kijkt: Mo-
ria, je weet niet wat je ziet!  
 

Hoe moet het zijn om met 13.000 mensen te leven in 
een kamp bestemd voor 3000 personen? Branden die 
de schamele tenten in rook op doen gaan. Dat moet 
heel beangstigend zijn. Natuurlijk zullen er, niet an-
ders dan in onze samenleving, mensen tussen zitten 
die het voor anderen verpesten. Maar het merendeel 
zal er zitten omdat men moest vluchten, voor oorlog 
en geweld. Zouden de kinderen op hun vlucht on-
derweg op een lange reis naar een ver land ook het 
spel gespeeld hebben: ‘ik zie, ik zie... wat jij niet ziet’? 
En wat hebben hun ogen dan gezien? 
 

 
 

Na de vreselijk branden begon In ons land het gesol, 
na de oproep tot het opnemen van vluchtelingen. Het 
resultaat: een kabinet dat ‘mildheid en genade toont’ 
en 100 vluchtelingen opneemt. Mits die afgaan van 
de eerder toegezegde 500, die nog nooit opgenomen 
zijn. Iedereen mag daar een eigen mening over heb-
ben. Dat de landelijke protestantse kerk zich hierover 
uitgesproken heeft en opgeroepen heeft niet weg te 
kijken van de problemen vind ik persoonlijk een goe-
de zaak. Het sluit aan bij de oproep van het evangelie 
om juist op te komen voor wie het moeilijk hebben 
en stem te geven aan wie niet gehoord worden. Ook 
dát is kerk zijn. Niet altijd populair maar wel nodig!  
 

Hans Hinkamp 
 
 

Lezing – Geloof, hoop en ziekte 
 

Donderdag 29 oktober, om 19.30 uur, organiseert de 
commissie Vorming en Toerusting een avond met als 
thema: Geloof, hoop en ziekte. Is er een verband en 
valt er uit theologisch oogpunt iets over te zeggen? 
Ds. Hans Hinkamp zal hier op ingaan. De avond vindt 
plaats in de Johanneskerk en is ook thuis te volgen via 
kerkdienstgemist.nl bij de protestantse gemeente 
Lichtenvoorde.  
 

Dagelijks worden we bepaald bij de gevolgen van het 
coronavirus. In het dagelijks leven, in de kerk, in ver-
zorgingshuizen, in de economie, overal is de invloed 
nadrukkelijk aanwezig. 
 

 
 

Vanuit de kerkgeschiedenis en de Bijbel zijn er diver-
se opmerkingen te maken als het gaat om ziekte en 
gezondheid en hoe daar mee om te gaan. Verwacht 
geen afgerond geheel of pasklare antwoorden, want 
die zijn niet te geven. Iedereen is vrij om een eigen 
mening te hebben. Misschien dat deze avond kan 
helpen om een doordacht beeld te vormen.  
 

In een korte lezing maakt ds. Hans Hinkamp een 
rondgang langs een aantal gedachten. Adam en Eva 
komen voorbij, evenals Mozes, Jezus en Maarten 
Luther. En wat te denken van het begrip ‘gebedsge-
nezing’? Al met al: voldoende stof tot nadenken. 
 

Geïnteresseerd? Er is in de kerk plaats voor 40 perso-
nen. Na afloop kan er onder het genot van een kopje 
koffie nog even doorgepraat worden. Vanwege de 
opstelling in de kerk is dat tijdens de lezing niet mo-
gelijk. U kunt een plaats in de kerk reserveren door u 
aan te melden via email: hans@hinkamp.info   
Iedereen is van harte welkom! 

mailto:hans@hinkamp.info
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Werkgroep Lichtenvoorde – Herold 
deed mee aan de Dahlia Kunstobjecten 
Route.  
 

De PKN kerk Lichtenvoorde heeft al 33 jaar 
een partnergemeente in het oosten van 
Duitsland. Deze partnergemeente is de pro-
testantse kerk in Herold (een plaats in het 
Ertsgebergte in de voormalige DDR).  
Jaarlijks vindt er een uitwisseling plaats, 
afwisselend in Lichtenvoorde en in Herold.  

 

De vrienden uit Herold hebben altijd veel 
interesse gehad en enthousiasme getoond 
in het bloemencorso in Lichtenvoorde. De 
afgelopen decennia heeft de jaarlijkse uit-
wisseling daarom al drie keer plaatsgevon-
den tijdens het corsoweekend, namelijk in 
1992, 2006 en 2015.  

 

Het bezoek dat dit jaar gepland stond in 
Lichtenvoorde kon door de coronacrisis 
helaas niet plaatsvinden. De werkgroep 
heeft daarop besloten om deel te nemen 
aan de Dahlia Kunstobjecten Route en ook 
ontwerp te laten maken en bouwen.  

 

Ontwerper Luuk Smeets heeft ons daarbij 
geholpen en het thema  
“Geloof, Hoop en Liefde” op zijn eigen wijze 
in een ontwerp 
verwerkt.  
 
 
 
 
 
Het thema werd 
uitgebeeld door 3 panelen in de vorm van 
een kerkvenster, met in elk venster 1 van de 
drie symbolen van dit thema, namelijk een 
kruis (geloof), een anker (hoop) en een hart 
(liefde).  

 

Door de leden van de werkgroep is met veel 
enthousiasme hard gewerkt om dit ontwerp 
om te zetten en is er iets moois van ge-
maakt.  

 

De panelen stonden op corsozondag voor 
het kerkgebouw van de kerk. De bijdrage 
aan de Dahlia Kunstobjecten Route is met 
een groet vanuit Lichtenvoorde meegeno-
men in een videoboodschap aan onze 
vrienden in Herold. 
 

Met vriendelijke groet 
Hans Tornij 
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Geven ‘op locatie’ met de Givt-app 
 
Nu de corona maatregelen versoepeld zijn, kunnen 
we weer eenvoudiger fysiek samenkomen. Dit is goed 
nieuws voor kerken! De kerkzalen worden weer wat 
meer gevuld maar de meeste diensten zullen ook nog 
online worden gehouden. Kerken bereiden zich voor 
op hoe je veilig diensten kan inrichten op anderhalve 
meter afstand van elkaar. 
 

 
 
Met Givt kan je altijd, overal, gewoon blijven geven, 
ook in anderhalve meter diensten. Hiervoor hebben 
we ontwikkeld dat mensen ook kunnen geven op 
basis van hun locatie. Dit is een extra optie naast de 
andere geef-opties van Givt. Zo zijn en blijven we een 
oplossing voor alle geefmomenten. Givt is de snelle, 
veilige vervanging van de collectezak. 
 
Hoe werkt geven op locatie? 
De gever opent de Givt-app, kiest het bedrag wat hij 
of zij wil geven en selecteert de optie ‘Geef op loca-
tie’. Met behulp van het GPS-signaal van de telefoon 
weet de app waar de gever is en aan wie hij het geld 
kan doneren. De app zal via een GPS-signaal herken-
nen dat de gever in jouw kerk zit. De gever wordt om 
bevestiging gevraagd om aan jouw kerk te geven en 
de app zal bevestigen dat de gift is gedaan. 

Woord uit de regio – oogsten 
 
De herfst is een tijd van oogsten. De oogst van het 
land wordt binnengehaald. Ook in ons persoonlijk 
leven mogen we van tijd tot tijd oogst binnenhalen. 
Oogst is de vrucht van wat je gezaaid hebt en waar je 
aan gewerkt hebt. Waar je energie, liefde en tijd aan 
gegeven hebt. Niet alleen de oogst van je eigen inzet 
valt je toe, oogst ontvang je soms ook door wat ande-
re mensen geven en doen.  
 

Soms moet je wat langer wachten voor je kunt oog-
sten. Je ziet soms pas jaren later de oogst van wat je 
gezaaid hebt. Dat merken we bijvoorbeeld bij de op-
voeding van onze kinderen. Als ze volwassen worden 
en een eigen leven hebben zie je soms ineens iets 
terug van wat je hebt gegeven. 
 

Als ik stilsta bij wat ik mag oogsten komt bij mij het 
woord dankbaarheid op. Een mooie vorm om daar-
mee bezig te zijn is het maken van een mozaïek-
schaal, waarin je een plek geeft aan waar je dankbaar 
voor bent. Ik heb dat al een paar jaar in de herfst met 
gemeenteleden gedaan. Op de afbeelding een voor-
beeld van zo’n schaal. 
 

 
 

Mensen vinden het heerlijk om er mee bezig te zijn. 
Mooie mozaïekstenen zoeken in kleuren die bij je 
passen. Het idee is om op kiezelstenen woorden te 
schrijven die uitdrukken waar je dankbaar voor bent. 
Er zijn zoveel dingen die je op kunt schrijven. Familie, 
vriendschap, vrijheid, muziek, aandacht, liefde, ver-
trouwen, hoop, veiligheid, natuur, werk, thuis. 
 

In het midden van de schaal is plaats voor een lichtje. 
Als ik zelf ruimte maak voor een moment van stilte, 
bezinning, meditatie of gebed zet ik de schaal voor 
me en doe het kaarsje aan. En ik bedenk waar ik deze 
dag dankbaar voor ben. Elke dag heeft zijn eigen 
oogst. Dat zijn soms kleine dingen. Maar het is goed 
erbij stil te staan. Het helpt mij om bewust in het 
leven te staan. 
 

Karin Spelt, predikant PG Drempt en Oldenkeppel 

Reageren? Graag via e-mail: karin.spelt@gmail.com 
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‘Hoopvol leven, in vertrouwen’ 
 
Ter gelegenheid van het nieuwe kerkseizoen schreef 
scriba ds. René de Reuver van de landelijke kerk een 
artikel over kerkzijn in coronatijd. 
 

Ds. René de Reuver: "De crisis ontneemt ons onze 
zekerheden en daagt ons uit, persoonlijk en als ge-
meenten, om in vertrouwen op de drie-enige God te 
zoeken naar verantwoorde vormen die mensen sa-
menbrengen en hoop bieden." 

We leven in een vreemde tijd. Wie dacht klaar te zijn 
met het coronavirus heeft het mis. Het virus waart 
nog volop rond, ook onder ons. De beperkende maat-
regelen zijn weer aangescherpt en we houden ons 
hart vast voor een tweede golf in de herfst.  
 
 

Een nieuw seizoen 
De crisis raakt ons als kerk heel sterk. Gelukkig kun-
nen we weer samenkomen. Maar wel beperkt: we 
kunnen amper zingen en elkaar ontmoeten. Voor 
mensen met een extra kwetsbare gezondheid blijft 
het riskant. Hierdoor is het aantal mensen dat de 
diensten bezoekt gering. Er zijn gemeenten die zelfs 
helemaal nog geen diensten houden. En dit terwijl 
het nieuwe seizoen zich aandient.  
 

Hoe geven we in dit komende seizoen vorm aan ons 
kerkenwerk? Verliezen we elkaar door de crisis en de 
beperkende maatregelen niet heel gemakkelijk uit 
het oog? En hoe houd je het zelf vol? Hoe blijf je ge-
inspireerd, als gemeentelid, als kerkenraadslid, als 
voorganger?  
 

De onzekerheid en de beperkingen vanwege de crisis 
maken het samen kerk zijn niet eenvoudig. Ze zetten 
het komende seizoen onder druk. Juist ontmoeting, 
samen bidden, zingen, luisteren naar de Schrift en 
delen in elkaars verhalen vormen onze gemeenten. 
Zonder dat verdampt de gemeenschap, kan de moed 
je in de schoenen zinken en de vraag zich opdringen: 
wat blijft er over van ons gemeente-zijn?   
 

Van zekerheid naar vertrouwen  
De crisis bepaalt ons bij de kern van het kerk-zijn. Het 
zet een streep door onze vertrouwde vormen, ge-
woontes en zekerheden.  

Zoals het altijd kon, kan het nu niet meer. Dit vraagt 
om omdenken en vertrouwen. Vertrouwen op God. 
Hij laat ons niet aan ons lot over. Jezus heeft onze 
nood en onze dood gedeeld. Als gekruisigde en opge-
stane gaat Hij ons voor. En Gods Geest neemt ons 
zuchten, en dat van de schepping, over, als trooster. 
Hij zal ook in het komende seizoen zeker wegen wij-
zen waarlangs onze voeten kunnen gaan.  
 

De crisis ontneemt ons onze zekerheden en daagt ons 
uit, persoonlijk en als gemeenten, om in vertrouwen 
op de drie-enige God te zoeken naar verantwoorde 
vormen die mensen samenbrengen en hoop bieden. 
Juist in de nood, vanuit de diepten (Psalm 130), roe-
pen we tot God en zoeken we samen zijn aangezicht.  
 

Creatief en bezonnen  
Er is veel creativiteit nodig om dit in het komende 
seizoen op een verantwoorde manier te doen. Geluk-
kig is er veel creativiteit in de kerk. De afgelopen 
maanden hebben dit bewezen. Het is bijzonder te 
zien wat er allemaal, met inachtneming van de regels 
en de beperkende maatregelen, is gebeurd. Opval-
lend is dat men bij al deze nieuwe initiatieven niet 
startte bij wat allemaal niet meer mogelijk is, maar bij 
wat wel mogelijk is. Deze volgorde is belangrijk. Ze-
ker, er is veel niet mogelijk, maar we beginnen te 
denken bij wat gegeven de situatie wel mogelijk is. Bij 
waar we ons in deze tijd toe geroepen weten. Er ver-
schijnen steeds meer publicaties die ons helpen bij de 
doordenking van de vragen en de uitdagingen waar 
de coronacrisis ons voor plaatst. 
 

Samen vieren, in kerkgebouw en huiskamers 
Het allereerste waar we ook in het komende seizoen 
toe geroepen worden is samen vieren. Het nieuwe 
visiedocument van onze kerk opent met de typering 
van de kerk als een gemeenschap van Woord en sa-
crament. We leven als kerk van het heil in Christus. 
Zondag aan zondag wordt dit in de grondtoon van 
genade gevierd, verkondigd en bezongen. 
 

Nu staat uitgerekend dit samen vieren onder druk. 
Gelukkig zijn er allerlei mogelijkheden om een kerk-
dienst uit te zenden. Hierdoor kunnen velen de on-
linedienst thuis volgen. Omdat het virus de komende 
maanden zeker nog onder ons zal zijn, is het van 
groot belang om de zondagse eredienst te blijven (of 
weer te gaan) vieren, met inachtneming van de voor-
schriften, en deze online te blijven (of te gaan) uit-
zenden.  
 

Juist om het samen kerk zijn meer vorm te geven is 
het waardevol om gemeenteleden te stimuleren niet 
in hun eentje naar de onlinedienst te kijken, maar om 
dit samen met anderen (maximaal zes anderen dan 
gezinsleden) te doen in huiskamers. Zo kunnen we 
ondanks alle beperkingen meer samen kerk zijn, 
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wordt de onlinedienst veel meer een gezamenlijke 
viering en vormen zich in huiskamers kleine geloofs-
gemeenschappen die volop de gelegenheid hebben 
om onder het genot van het vertrouwde kopje koffie 
lief en leed met elkaar te delen. Bovendien is een 
huiskamer heel geschikt om iemand die niet gewend 
is om naar de kerk te gaan ook eens uit te nodigen.  
 

Mee-lijden  
Het tweede waar het in het komende seizoen op 
aankomt is oog en hart te hebben voor mensen die 
lijden aan de crisis. Voor de meest kwetsbaren: men-
sen die ziek worden, verliezen lijden, hun baan kwijt-
raken, vereenzamen, hun perspectief verliezen… Dit 
vraagt om een scherpe pastorale en diaconale anten-
ne. Om oprecht meevoelen en doorleven van elkaars 
nood en verdriet, angst en onzekerheid. Christus is 
tot in onze diepste nood afgedaald om ons daar heil-
zaam nabij te zijn. Hij roept ons op Hem te volgen. 
Heel concreet door daar te zijn waar het leven zwaar 
is. Waar mensen lijden, geen perspectief meer heb-
ben en hun kracht hebben verloren. Waar één lid 
lijdt, lijden alle mee. Zoek elkaar op. Hoor en deel 
elkaars verhalen. Bid en draag zorg voor elkaar. Pas-
toraal en diaconaal staat ons veel te doen. 
 

Hoopvol 
Juist in deze onzekere tijd komt het aan op mensen 
die hoop belichamen, op kerken als vindplaats van 
hoop. Op mensen die nood niet bagatelliseren of 
wegverklaren, maar delen in de nood van anderen en 
het eronder uithouden. Die er voor elkaar zijn, met 
open hart, oren en handen. Hoopvol, omdat Jezus 
ons is voorgegaan en Gods Geest ons zuchten deelt. 
Deze hoop verbindt, geeft perspectief en troost.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Juist in dit komende seizoen waarbij zekerheden ons 
uit handen geslagen worden, komt het aan op hoop-
vol leven in vertrouwen. Gedragen door de belofte, 
‘door die hoop worden wij gered’ (Romeinen 8:24).   
 
Geloof, hoop en liefde  
en de meeste van deze is de hoop  
op geloof in de liefde  

(Liselore Gerritsen) 
 

Een heel goed en hoopvol nieuw seizoen toegewenst! 
Bron: protestantsekerk.nl 

Vredesweek 2020, 19 tot en met 27 september 
 
Eén week in het kader van de vrede. Eén week maar. 
Dat kan niet genoeg zijn. Want de vrede is ver te 
zoeken vaak. Wereldwijd, landelijk, ook binnen  
kerken wel, ook thuis. Dikwijls gevolg van eigen gelijk 
willen hebben. En geen oog en oor meer kunnen 
opbrengen voor die ander en de mening van die 
ander. Zo menselijk. 

 
En dan is daar elke zondag die vredegroet. Aan het 
begin van de dienst.Genade en vrede zij u. Aan het 
eind van de dienst. ggggggggggggggggggggggggg 

De HERE zegene u en behoede u; de HERE doe zijn 
aangezicht over u lichten en zij u genadig; de HERE 
verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. 
 
Elke zondag uitgesproken met de handen van de 
voorganger zegenend over ons uitgestrekt.. Met er-
achter de gedachte dat we gezegend worden om tot 
zegen te zijn. Dat we vrede gewenst krijgen om die 
door te geven. Niet één week per jaar. Niet eens per 
week op zondag. Maar alle dagen van ons leven.  
 
     Marja Koster 
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IKA vakantieweken 2021 
 
Nadat dit jaar de IKA vakantieweken afgelast zijn 
wegens het coronavirus worden ook in 2021 
geen IKA vakantieweken georganiseerd. 
De corona protocollen bij een verblijf in een va-
kantieaccommodatie zijn zodanig beperkend 
voor de gasten en belastend voor de vrijwillige 
medewerkers dat het geen vakantie meer is.  
Uitstapjes en gastoptredens zijn vrijwel door de 
maatregelen dan niet haalbaar.  
Het zou voor de gasten en de vrijwilligers een 
risico betekenen dat we niet willen en mogen 
nemen. 
We vinden het erg jammer dat we dit besluit 
hebben moeten nemen. Het is een teleurstelling 
voor de gasten en de vrijwilligers. 
We hopen zodra het mogelijk is weer IKA vakan-
ties te kunnen aanbieden. 
                                                              IKA commissie 
 
Voorlopige stop kledinginzameling ten behoeve 
van ouderhoud van onze Johanneskerk 
 
In september jl. hebben wij geen kledinginzameling 
meer opgestart  nadat dit afgelopen voorjaar al was 
gestopt  in verband met de corona-pandemie. 
Wellicht mede daardoor is de hele markt ontregeld  
en zijn de opbrengsten zodanig laag dat er nauwelijks 
iets overblijft, ondanks de inzet van onze vrijwilligers 
Bennie Scholten en Jan Lensink die wij hartelijk dan-
ken voor hun inzet. Wij stoppen  dus voorlopig hele-
maal met de kleding -en schoeisel-inzameling.      
Mocht het in de toekomst weer interessant worden 
om  de kledinginzameling te herstarten, dan zullen 
wij u daarvan tijdig op de hoogte stellen. 
U allen dank voor de ingeleverde kleding en schoeisel 
de afgelopen jaren !      

 

Namens Stichting Vrienden van de Johanneskerk 
Frits van Lochem, penningmeester 

 

Giften 
 

Ontvangen via mevrouw G. Braam € 10,= voor alge-
meen kerkenwerk. 
Mevrouw I. Hulshof ontving € 20,= voor de bloemen 
in de kerk. 
De PVG ontving een gift van € 10,= via mevrouw W. 
ten Barge. ggggggggggggggggggggggggggggggggggggg 
Gift via ds. Hinkamp van € 100,- voor algemeen ker-
kenwerk. 
Hartelijk dank! 

 

Stichting Vrienden van de Johanneskerk 
 
Beste lezers van OP WEG,  
 

Dit jaar doet de Stichting Vrienden van de Johannes-
kerk ook mee aan de nieuwe Actie RABO 
CLUBSUPPORT van  Rabobank Noord -en Oost Ach-
terhoek  die daarmee ook  dit jaar weer vele culturele 
-en sportorganisaties in de Achterhoek financieel 
steunt. 
  
Iedereen die lid is van de Rabobank Noord- en Oost-
Achterhoek mag van 5 oktober tot 25 oktober digitaal 
stemmen op deelnemende verenigingen en stichtin-
gen. Ieder lid krijgt vijf stemmen die hij/zij mag ver-
delen onder verenigingen en stichtingen die hij/zij 
een warm hart toedraagt. Er kunnen maximaal twee 
stemmen op één vereniging of stichting uitgebracht 
worden en alle vijf stemmen moeten verdeeld wor-
den. Eind september 2020 ontvangen alle leden van 
de bank een stemkaart met daarop een unieke stem-
code die toegang geeft tot de online stemmodule. 
 

Stichting Vrienden van de Johanneskerk is opgericht 
begin 2018 met het doel passend cultureel medege-
bruik van de Johanneskerk te bevorderen en te sti-
muleren. De Johanneskerk heeft een fijne akoestiek 
en is bij uitstek een mooie ruimte voor zang en  
muziek.    

Als u kunt stemmen, stem dan ook op Stichting 
Vrienden van de Johanneskerk !  
Niet vergeten 5 tot 25 oktober .   
Het kost u verder niets . 
Bij voorbaat heel hartelijk dank ! 
  
                        Stichting Vrienden van de Johanneskerk 
                                 Frits van Lochem, penningmeester 
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Nederlands Bijbelgenootschap 
 
Bijbelgenootschap en kerken in actie voor Beiroet 
 
De verwoestende explosie van 4 augustus in Beiroet 
trof ook het Libanees Bijbelgenootschap. Het Bijbel-
genootschap van Libanon en de lokale kerken zijn een 
hulpactie gestart voor de zwaarst getroffen gezinnen. 
Ook het NBG steunt de actie. 
 
Meer dan 150 mensen kwamen om bij de explosie, er 
vielen ruim 5.000 gewonden en zo’n 300.000 mensen 
raakten hun huis en hun bezit kwijt. De schade is 
groot, ook bij het Bijbelgenootschap van Libanon. 
Geen raam bleef heel, kozijnen en apparatuur wer-
den zwaar beschadigd.  
De situatie in Libanon was al slecht vóór de ramp. 
Naast 4 miljoen Libanezen verblijven in het land ook 
zo’n 2 miljoen Syrische vluchtelingen. Begin dit jaar 
verdubbelden de prijzen van levensmiddelen, waar-
door veel gezinnen in armoede leven. De coronacrisis 
leidde tot schaarste aan medicijnen en ziekenhuis-
bedden. De verwoestende explosie kwam daarom 
extra hard aan. 
 
Bijbelgenootschap van Libanon 
Na het puinruimen kwamen de medewerkers van het 
Bijbelgenootschap van Libanon meteen in actie. Het 
interconfessionele bijbelgenootschap, opgericht in 
1950, is er voor de christenen in het land, die zo’n 
45% van de bevolking vormen. Het Libanees Bijbelge-
nootschap onderhoudt hechte relaties met de kerken 
in het land. 
 
NBG steunt hulpactie  
Het Bijbelgenootschap van Libanon biedt samen met 
de kerken praktische hulp aan gezinnen die alles kwijt 
zijn. Ook krijgen 10.000 van deze gezinnen een bijbel. 
‘Naast noodhulp – die andere organisaties bieden –  
is geestelijke ondersteuning voor deze mensen be-
langrijk’, zegt NBG-buitenlandcoördinator Paul Doth. 
‘Ze hebben óók hoop en perspectief nodig. Onze Li-
banese collega’s doen daarom een dringend beroep 
op ons om te helpen met bijbels voor die gezinnen. 
Wij als NBG steunen onze Libanese collega’s en zijn 
een financiële actie gestart om te zorgen dat de ge-
vraagde bijbels kunnen worden verstuurd naar Bei-
roet.’ 
Voor meer informatie of het geven van een gift: kijk 
op bijbelgenootschap.nl/beiroe 
 

 
 
 
 
 

Samenleesbijbel wereldwijd succes 
 
In het UBS-rapport over bijbelverspreiding in 2019 
valt het grote aantal bijbeluitgaven voor kinderen op. 
In 2019 werden 3,7 miljoen kinderbijbels en -
bijbelboekjes verspreid. Daaronder vallen onder 
meer edities in verschillende talen van de Prentenbij-
bel en de Samenleesbijbel, ontwikkeld door het Ne-
derlands Bijbelgenootschap (NBG).  
‘De Samenleesbijbel is populair zowel in Nederland 
als in andere landen’, zegt NBG-directeur Rieuwerd 
Buitenwerf. ‘Recent verscheen een Duitse editie en 
binnenkort een Franse. Over een Spaanse sample 
werden onze collega’s in Honduras zo enthousiast, 
dat ze een speciale editie ervan compleet vertaalden: 
de Bibla Familiar 100 pasos. Ze hebben de vragen en 
opdrachten bij de bijbelverhalen geschikt gemaakt 
voor kinderen in hun land. Het NBG heeft 30.000 
exemplaren gesponsord voor gratis verspreiding. 
Momenteel wordt deze uitgave vertaald in het Ara-
bisch voor christenen in Syrië, Irak, Jordanië en Liba-
non, en in het Portugees voor gebruik in Mozambi-
que, Angola en Portugal. 
 

Bijbelzondag 25 oktober 
 
Op zondag 25 oktober vieren we weer Bijbelzondag. 
Natuurlijk staat in de kerk elke zondag de bijbel cen-
traal. Maar deze dag vieren we dat we de bijbel in 
onze eigen taal hebben en dat we er in alle vrijheid 
uit kunnen lezen. 
We staan stil bij mensen voor wie het hebben van 
een bijbel geen vanzelfsprekendheid is. Er zijn nog 
ongeveer 3.900 talen waarin de bijbel niet of niet 
volledig is vertaald. Daarbij hebben ongeveer 1,5 
miljard mensen geen directe toegang tot een bijbel. 
Het Nederlands Bijbelgenootschap werkt aan het 
dichtbij brengen van de bijbel in binnen- en buiten-
land. 
Alle informatie over Bijbelzondag 2020 is te vinden 
op bijbelgenootschap.nl. 
 
                               Namens de werkgroep van het NBG 
                                                     Ineke Beestman-Hoitink                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
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Het volgende nummer. . .   
 

voor de maand juni komt uit in de week voor zondag 
1 november 2020.  
Kopij moet uiterlijk maandag 19 oktober 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. D. te Paske, tel. 06 – 10 61 97 58 

 
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 4 oktober 
10.00 uur ds. J.J. Hinkamp 
aanvullende collecte: kerk en Israёl 
 
zondag 11 oktober 
heilig avondmaal 
10.00 uur ds. J.J. Hinkamp 
aanvullende collecte: werelddiaconaat 
 
zondag 18 oktober 
akz dienst/ NBG 
10.00 uur ds. J.J. Hinkamp 
aanvullende collecte: NBG 
 
zondag 25 oktober 
10.00 uur de heer L.H. de Vries, Aalten 
aanvullende collecte: gebouwen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
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/

