
 

 

  
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

november 2020 
 
In dit nummer: 
 
Eeuwigheidszondag 
 
Mr. Huberstichting 
 
Herinneringen 
 
Staat en kerk 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

Eeuwigheidszondag 

 

Vandaag gedenken wij 
die in ’t voorbije jaar door de dood ontvielen 

veel gedachten leven nog in onze zielen 
 

hier is een plek van rust dit is het huis des Heren 
God wil Zijn aangezicht genadig tot ons keren 

 

Hij komt naar ons toe in gebeden en in lied 
Zijn armen houden vast Hij verlaat ons niet 

 

wij vinden ware troost bij de goede Herder 
veilig in Zijn hoede kunnen wij weer verder 

 

Marij van den Heuvel 
Bron: gedichtensite.nl 
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Ieder zingt zijn eigen lied ? 
 

 
 
Weinig te zingen op zondag in de kerk. Afgeraden. Al 
een tijdje. Al blijven er plekken waar het gezang blijft 
klinken. Omdat, zo zegt men, het een opdracht is. 
Omdat de lofzang gaande gehouden moet worden. 
Er is een lied in het liedboek (248) waar in verteld 
wordt dat de zang nooit onderbroken wordt. Als het 
bij ons donker wordt en de dag voorbij is, en als dan  
onze stemmen zwijgen, dan wordt het aan de andere 
kant van de aardbol licht , beginnen mensen aan hun 
dag, en nemen hun stemmen het over. Een schitte-
rende gedachte. Ik heb dit lied altijd graag gezongen.  
Maar nu even niet dus. En persoonlijk denk ik dat dat 
terecht is. Trouwens, thuis kan ik zoveel zingen als ik 
wil. Geldt voor iedereen. Of de omgeving daar blij van 
wordt laat ik in het midden. 
 
Ik blader wat door een boekje met gedichten van 
Hans Bouma. Blijf af en toe even hangen bij een tekst. 
Bij zijn interpretatie ervan. Zijn weergave. Teksten 
geschreven naar aanleiding van de Psalmen. Soms 
haalt hij zinnen die aan het eind staan naar voren. 
Legt hij nadruk op bepaalde stukken. Duidelijk ge-
raakt door iets. Wat me opvalt is dat hij altijd Hij met 
een hoofdletter schrijft als het om God gaat. En in 
plaats van U  zegt hij Gij. Weet dat het heel persoon-
lijk is, maar ik vind dat mooi. Eerbiedig. Al weet ik ook 
dat er mensen zijn die graag jij  tegen God zeggen. 
Omdat dat vertrouwder klinkt, vertrouwder voelt. 
Meen me te herinneren dat we in een dialect-dienst 
ook Jij (I’j) zongen. Maar dat kan ik mis hebben. 
 
Wat betreft die lofzang, ik denk dat die ook gaande 
gehouden kan worden gewoon stilletjes. Van binnen. 
Je voelt als het ware dat je iets naar God uit. Je wilt 
laten weten dat je Hem geweldig vindt. Met woorden 
die in je opwellen. Misschien zelfs met daden die je 
verricht. Dingen die je doet uit dankbaarheid.  
 
Kortom. God loven kan wat mij betreft ook zonder te 
zingen. In stilte een psalm of gedicht lezen. Het op je 
in laten werken. Het beamen. Woorden zeggen. 
Wachtend op het moment dat we er weer helemaal 
voor kunnen gaan. Uit volle borst zoals dat heet.   
 
                                                                                      marja 
 

 
 

Psalm 146 
 
 ALTIJD  WEER 
 
 Altijd weer  
 de God van de ontrechten, 
 de kanslozen, de wanhopigen. 
 
 Mensen 
 die geen mens mogen zijn. 
 
 Altijd weer brood en licht,  
 verlossend woord, 
 
 altijd weer arm die redt, 
 arm die verwarmt. 
 Reden tot lofzang. 
 
 Schepper is Hij dan ook. 
 God die nooit prijsgeeft. 
 
 Zijn ziel in je gelegd. 
 Eeuwig is Hij je trouw. 
 
 Verwacht het niet 
 van machtigen, aanzienlijken. 
 Wát zij je ook bieden, 
 geen heil. 
 
 Hun tijd is beperkt,  
 zeer vluchtig zijn ze. 
 
 Alleen Hij die je schiep. 
 Altijd weer je God. 
 Reden tot lofzang. 
 
 (Uit: In de schaduw van de psalmen  
           van Hans Bouma). 
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Pastorpraat dominee Hinkamp  
 
Dat was best even flink slikken! Na de toename 
van het aantal Corona besmettingen (ook in 
onze eigen regio!) was daar, bij monde van onze 
minister president Mark Rutte, ineens de 
spreekwoordelijke ‘Man met de hamer’. Hele-

maal als een verrassing kwam het niet maar het blijft 
heel erg jammer dat het collectief niet gelukt is vol-
doende afstand te bewaren.  
 

 
 

Heel voorzichtig kwam er ook in onze Johanneskerk 
weer iets van sociaal contact van de grond. De koffie-
inloop ochtend werd door de bezoekers erg op prijs 
gesteld. Even eruit kunnen om op 1,5 meter afstand 
bij te praten. Ook de koffie na afloop van de kerk-
diensten werd zeer gewaardeerd. Ondanks de terug-
houdendheid, die we allemaal wel voelen, voelden 
we ons vrij en veilig genoeg om samen een kopje 
koffie te nuttigen. Maar toen kwam de dringende 
oproep  niet meer dan 30 bezoekers in kerken toe te 
laten en  daarbij nog het sluiten van de horeca en 
hoefde er niet lang over nagedacht te worden: stop-
pen met de koffie-momenten en van 40 gasten terug 
naar 30.  
 

Onlangs kreeg ik van een aantal mensen de vraag hoe 
zoiets in de kerk eigenlijk gaat. Wie beslist er in de 
kerk over de te nemen maatregelen? Ik leg het graag 
even uit, want het is goed hier helder in te zijn.  
 

In normale situaties beslist de kerkenraad. Als predi-
kant heb ik daarin evenveel stemrecht ( 1 stem) als 
ieder ander kerkenraadslid. Bij heel zwaarwegende 
besluiten, zoals destijds de verkoop en aankoop van 
kerkelijke gebouwen, is er de plicht om een gemeen-
te avond te beleggen waarin tekst en uitleg gegeven 
wordt en waarin iedereen zijn/haar mening kan ge-
ven. Uiteindelijk is het dan de kerkenraad die besluit. 
 

In bijzondere gevallen kunnen tussentijds (als er niet 
gewacht kan worden tot een volgende kerkenraads-
vergadering) besluiten genomen worden door het 
‘moderamen’. Hierin zitten de voorzitter van de ker-
kenraad, de scriba (secretaris), de voorganger, een 
diaken, een ouderling en een kerkrentmeester.  

Dit moderamen moet later wel verantwoording af-
leggen aan de kerkenraad.  
 

Omdat het nu niet wenselijk is met grote groepen bij 
elkaar te komen is er besloten (voor grotere beslui-
ten) het moderamen uit te breiden met een dubbele 
bezetting, zodat er meer stemmen gehoord kunnen 
worden. De beslissing ligt daarna formeel bij het 
‘kleine moderamen’. Maar tot nu toe hebben we alle 
besluiten met een meerderheid kunnen nemen. 
 

Dat er soms snel geschakeld moet worden blijkt wel 
uit het feit dat we sinds het begin van de corona pe-
riode inmiddels bij versie zeven zijn van het verplich-
te gebruiksplan. Dit plan is te vinden op de website.  
 
Op dit moment staan we als kerk voor de uitdaging 
om elkaar bij te staan met beperkte mogelijkheden. 
Zo zal het zoeken zijn naar een geschikte invulling van 
de Eeuwigheidszondag en de vieringen rond Kerst.  
 

Achter de schermen zijn we ook bezig met de voorbe-
reiding van de actie Kerkbalans. We hopen natuurlijk 
op voldoende steun om straks weer goed uit de 
startblokken te kunnen komen. Die steun zal ook 
nodig zijn omdat de huidige crisis ook gevolgen heeft 
voor de inkomsten als kerk.    
 

Toch zullen we blijven zoeken naar mogelijkheden 
om als kerk present te zijn. Het pastoraat vraagt om 
aanpassingen en door de regelmatige stukjes in de 
Elna proberen we een positief en  bemoedigend ge-
luid te laten horen. Ook het memory-spel hoort in die 
categorie om elkaar in gedachten te houden.  
 

 
 

In de kerkdiensten proberen we met goed verzorgde 
diensten van waarde te zijn. Gezien de ‘kijkcijfers’ op 
kerkdienstgemist.nl worden de kerkdiensten (nog 
steeds) erg goed bekeken. Voor mij een positief ge-
geven in een tijd waarin het aanpassen, passen en 
meten en een uitdaging is aansprekende vormen te 
vinden. Vragen of opmerkingen, suggesties? Laat het 
mij rustig even weten! Ik sluit af met inmiddels be-
kende woorden: houd afstand en blijf gezond! 
 

Met een hartelijke groet, Hans Hinkamp 
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In memoriam Henny Sironde-Berendsen 
 

Vrijdag 9 oktober namen we in crematorium Berken-
hove, afscheid van Henny Sironde-Berendsen, een 
lieve vrouw en een unieke moeder en schoonmoe-
der. Wat een feestelijke septembermaand had moe-
ten zijn werd onvergetelijk droevig. Een hersenbloe-
ding, op de 90e verjaardag van haar man Jan, vormde 
het begin van een neerwaartse spiraal, ondanks ups 
en downs. In de tussentijd was er ook het 60-jarig 
huwelijksjubileum. Op vrijdag 2 oktober kwam haar 
levenseinde, op de leeftijd van 83 jaar. 
 

In (aan)sprekende ‘herinneringen’ door haar zoon 
Arno werd haar levensloop geschetst. Jarenlang was 
zij het vertrouwde gezicht achter de bar bij ‘café van 
Lochem’. In woorden van gedichten en in foto’s en 
muziek kwam haar leven herkenbaar voorbij. 
 

Henny Sironde-Berendsen omarmde het leven. Ze 
had graag mensen om zich heen, zo was het altijd 
geweest. Toen, na het beëindigen van de zaak, het 
wat rustiger werd kon ze daar goed mee uit de voe-
ten. In het huis aan de Delstraat bleef iedereen altijd 
van harte welkom. 
 

In woorden uit de Bijbel klonk de oproep het goede in 
het leven te zoeken en dat je in geloof mag vertrou-
wen op een leven dat groter is dan het hier en nu.  
 

Eén van haar hobby’s was borduren. Zo borduurde ze 
onder andere de kanselkleden voor de hervormde 
kerk. Op één van de door mij meegebrachte kleden 
was een schip te zien op de golven, met het teken 
van Christus als mast. Zo klonken, via dit door haar 
geborduurde kanselkleed, op de achtergrond de 
woorden door van een voor de familie vertrouwd 
lied:  

‘Als op ’s levenszee, de stormwind om u loeit,  
als ge tevergeefs, uw arme hart vermoeit.  
Tel uw zegeningen, tel ze een voor een  
en ge zegt verwonderd, Hij liet nooit alleen’.  

 

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

ds. Hans Hinkamp 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gebed van de maand 
 
In deze rubriek altijd een bijzonder gebed. 
Deze keer een gebed als oproep om aandacht 
te schenken aan elkaar, aan mensen die ons 
dierbaar zijn. Het gebed is een gedicht van 
Petra Groeneveld, te vinden op de website: 
gedichtensite.nl  
 

Bid voor elkaar 
om moed en kracht 
Ieder die de hulp 
van Hem verwacht. 

 

Bid Hem om troost 
geef Zijn liefde door 
Samen zijn wij sterk 
treden in Zijn spoor. 

 

Samen zijn wij één 
één in Jezus naam 
Ik bid U o Jezus 
maak ons bekwaam. 

 

Amen, ja Amen, 
dat wij niet beschamen! 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



5 

 

 

Verjaardagen 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
28 oktober mevrouw A.J. Tamminga-

Verwer 
 Diepenbrockstraat 13 
 7132 AM Lichtenvoorde 
 79 jaar 
07 november   de heer J. Beernink 
   Bilderdijkstraat 5 
   7131 HN Lichtenvoorde 
   82 jaar 
13 november  de heer R. Meijer 
   J. Vermeerstraat 22 
   7131 SB Lichtenvoorde 
   85 jaar 
14 november  de heer W.G. Rutgers 
   Winterswijkseweg 39 
   7134 NC Vragender 
   77 jaar 
26 november  de heer B.J.W. Smeitink 
   Scheidingsweg 21 
   7137 PA Lievelde 
   89 jaar 
28 november  mevrouw A.G. Wissink- 
   Van Lochem 
   Planetenstraat 44 
   7131 HA Lichtenvoorde 
   75 jaar 
01 december  de heer J.H. Lensink 
   Schatbergstraat 39 
   7131 AN Lichtenvoorde 
   77 jaar 
05 december  de heer G.W. van Lochem 
   Hofesch 23 
   7131 CT Lichtenvoorde 
   80 jaar 
08 december  mevrouw W. Heuzinkveld- 
   Mengerink 
   Swibertushof 27 
   7131 TA 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 
 
27 september mevrouw De Kruijf-van Ginkel 
  Tankweg 5, Lievelde 
04 oktober mevrouw Oberink-Lammers 
  Sleedoornstraat 56 
11 oktober de heer en mevrouw Scholte 
  Chopinstraat 16 
18 oktober de heer en mevrouw De Jongh 
  Bernard van Meursstraat 11 
 
 
 
 

Giften 
Ontvangen per bank € 20,- ter vrije besteding. 
De heer R. te Kronnie ontving € 10,- voor de bloemen 
van de PVG. 
Hartelijk dank! 

 
 
 

Inloopochtend 
Iedere woensdagochtend heeft de Johanneshof, van 
9.30 - 11.30 uur,  de deuren geopend voor een kopje 
koffie. Het eerste uur is 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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Kerkenraadsvergadering van  
23 september 2020 
 

Na de uitbraak van corona zijn er geen kerken-
raadsvergaderingen meer gehouden. Wel zijn er 
vergaderingen van het  moderamen geweest  in 
een wat grotere bezetting, moderamen plus. U 
heeft van de hand van de scriba hierover de  

  verslaglegging kunnen lezen in dit blad. Nu is er   
  voor het eerst weer een vergadering van de hele  
  kerkenraad.       

 
- Ouderlingen  

Het voorstel aan de deelnemers van de PVG om naar 
de inloop te komen levert geen bezoek op. Niemand 
kan, wil of durft. Het PVG bestuur beraadt zich over 
de vraag hoe verder.  
                     

-  Coronaprotocol 
In het protocol is geregeld dat de diakenen in de kerk 
de plaats aanwijzen, waar iemand kan gaan zitten. 
We beginnen vooraan en eerst de plaats bij de muur. 
Hiermee voorkomen we onnodig voor elkaar langs 
lopen binnen 1,5 meter. Er kan een reden gelden 
voor iemand om een aangewezen plaats niet te kun-
nen bezetten bijvoorbeeld door het gebruik van een 
rolstoel of de ringleiding. Een andere plek kan alleen 
in overleg. Dit kan vooraf bij de reservering worden 
gemeld. Dan kan er rekening mee worden gehouden. 
Het reserveringssysteem geeft nu als tekst aan: Ge-
zondheidsklachten? Denk aan uw gezondheid en 
elkaar! Bij binnenkomst in de kerk wordt u verzocht 
de aanwijzingen op te volgen. Specifieke vragen of 
wensen? Geef het door in het venster “vragen en 
opmerkingen”.  
Verder geldt dat 30 personen het maximum is. Als u 
komt zonder reservering of zonder bevestiging dat  u 
welkom bent en u bent kerkganger 31 dan moet u de 
toegang worden geweigerd. Spijtig, maar het 
kan/mag niet anders. Naam, email of telefoonnum-
mer worden genoteerd voor eventuele tracering. Na 
14 dagen wordt de lijst vernietigd.  
        

- Hoe ziet de kerk er in 2021 uit? 
De kerkrentmeesters buigen zich over de toekomst 
van de kerk, mede gelet op de wens tot investerin-
gen. Er is wel degelijk toekomst in verbondenheid en 
schouders eronder. Wel is een structuuroplossing 
nodig met een kleine kerkenraad en kerngroepen 
daaronder (beheergroep, pastoraatgroep, diaconale 
groep, communicatiegroep en dergelijke) en daarbij 
de gemeente actief betrekkend.  Een mogelijk gevolg 
is met een  kleine groep met acties speciale dingen 
op te pakken. Voorbeelden: Heroldproject met bloe-
mencorso, met de bus ergens naar toe, speciale 
openluchtdienst. De afspraak wordt gemaakt dat er 

een discussie komt in een kleine groep met twee 
personen uit de verschillende colleges van kerkrent-
meesters, diakenen en ouderlingen. De kerkrent-
meesters en Hans Hinkamp maken een korte notitie 
als opstap voor deze discussie.  
 

- Obligatielening Johanneshof. 
Bij de jaarlijkse trekking van de uitloting van de obli-
gatielening Johanneshof wordt nummer 1 uitgeloot.  
    

Techneut(en) 
Het zoeken naar een iemand voor de website, bea-
mer, laptops, tv’s, microfoons en dergelijke heeft 
eindelijk resultaat. Marc Stronks is bereid gevonden 
deze taak op zich te nemen.  
 

- Vorming en Toerusting  
Het programma is en blijft onzeker. Voorlopig staan 
alleen het bloemschikken en een online lezing van 
Hans Hinkamp vanuit de kerk op het programma. 
 

- Vacatures  
Hier is goed nieuws. Vier nieuwe gemeenteleden zijn 
bereid gevonden ambtsdrager te worden.  
Bij diakenen treden de dames Mirjam Boomkamp 
(vacature Jeroen Wildenbeest) en Thea Brouwer (va-
cature Bea Ton) toe. De heer Gerrit Schepers wordt 
ambtsdrager bij de kerkrentmeesters. Nieuwe ouder-
lingen worden al langer gezocht. Hier wordt mevrouw 
Bernarda Roelofswaard ouderling. In de volgende 
vergadering volgen de formele benoemingen. 
   

- Bij de kerkdiensten 
De kerkenraad stemt in met het voorstel om een 
tweetal diensten voorafgaand aan Pasen te laten 
vervallen: vrijdagmiddag 15.00 uur in de Johanneshof 
en de Paaswake op zaterdagavond. De diensten op 
Witte Donderdag (met Heilig Avondmaal) en Goede 
Vrijdag (met evangelielezing) blijven.    
Christmas Carols en de top-2000 dienst kunnen geen 
doorgang vinden. Nagedacht wordt over alternatie-
ven.    
       
Hebt u vragen naar aanleiding van de verslagen van 
de kerkenraadsvergadering? U kunt altijd contact 
opnemen met de scriba of een ander lid van de ker-
kenraad.   
                                                                
                                                       Namens de kerkenraad 
                                                         Flip de Bruijn, notulist 
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Diaconie 
 
Zoals u wellicht weet is één van de doelen welke de 
diaconie gedurende drie jaar structureel ondersteund 
heeft de Mr. Huberstichting. Al enkele keren eerder 
hebben we persoonlijke verhalen kunnen lezen over 
het werk van deze stichting, geschreven door Margo 
Molenaar.  
In deze editie weer een verhaal over één van de be-
woners van de woonvoorziening in Tamanredjo. Veel 
leesplezier gewenst! 
 
Akaash, onze held! 
De vorige keer heeft u kennis gemaakt met Kamla, de 
doofblinde bewoonster van de woonvoorziening in 
Tamanredjo. Deze keer staat Akaash in de hoofdrol. 
Dat staat hij trouwens vaker, dit tot zijn eigen trots 
en plezier! 
 
Akaash is één van de twee bewoners waarmee ook 
mondeling contact mogelijk is. Akaash is rolstoel af-
hankelijk. Zijn benen zitten helemaal op slot maar zijn 
mond allerminst! Akaash is een half-wees. Zijn moe-
der is overleden en zijn vader was  door een beroerte 
geveld niet meer in staat om voor hem te zorgen. Eén 
keer in de maand gaat hij het weekeinde naar huis 
omdat het contact met zijn vader voorlopig nog be-
langrijk is. Dan wordt hij toevertrouwd aan de zorg 
van zus en zwager. Helaas loopt dat niet altijd soepel, 
maar dat terzijde. 
 
In Suriname zijn er feitelijk geen voorzieningen voor 
de gehandicaptenzorg. De Mr. Huberstichting moet 
omgerekend met €35 per maand per bewoner alle 24 
uurs zorg bieden. Hiervan moet kleding, voeding en 
de zorg betaald worden. U begrijpt dat dit niet kan. Er 
is dus sprake van uiterst basale zorg die verleend 
wordt door zegge en schrijve één beroepskracht die 
hier 24 uur per dag, 5 dagen per week voor aanwezig 

is en in het weekeinde afgelost wordt door haar ruim 
70 jaar oude moeder! U begrijpt dat er geen tijd en 
ruimte is voor een activiteiten programma. Akaash en 
zijn medebewoners zitten praktisch de hele dag in de 
woonkamer naar de televisie te kijken.  
Elke afleiding is dus welkom en gelukkig komen re-
gelmatig mensen om de hoek kijken met een donatie 
als er een ‘Bigi Jari’ wordt gevierd: dat is een kroon-
jaar verjaardag. Die donatie bestaat meestal uit eten 
van de Warung, één van de vele Javaanse restaurant-
jes : nasi, bami en kip. En dan moet je Akaash glinste-
rende ogen zien….aha, er valt wat te beleven! En als 
de enigszins verlegen bezoekers binnen staan met 
hun bakken vol eten, dan neemt hij op uitnodiging 
van Hanna de leiding in het voluit zingen van het 
danklied: “Dank je well, dank je well, dank je welllllll. 
Uit de grond van ons hart danken wij voor uw gift. 
Dank je well, dank je well, dank je wellllll” U begrijpt 
dat ik de melodie nu hier achter mijn toetsenbord 
meezing! Enigszins gênant vond ik het in eerste in-
stantie wel. Maar dit is wat Akaash , in zijn zang bege-
leid door de  twee dames Aartie en Griesje, terug kan 
doen. En dat moet je hem niet afpakken! 
 
Toen wij afgelopen januari net waren aangekomen in 
Suriname en als eerste naar de Mr. Huberstichting 
gingen, vertelde de directeur dat Akaash de volgende 
dag jarig was en 30 zou worden. Een Bigi Jari dus. En 
zijn hartenwens was om met een Partybus een rit te 
kunnen maken door Paramaribo. We waren dat al 
eens tegengekomen. Een bus met open dak rijdt vol 
feestende mensen en keiharde muziek rondjes door 
het centrum. Een ondernemer met een gouden hart 
én wat geld over, maakte dit mogelijk. Wij werden 
ook uitgenodigd dus een dag later stonden we op het 
afgesproken tijdstip klaar bij de hoofdvestiging. Och 
ja, en toen waren we vergeten dat wij in Nederland 
de klok hebben maar zij in Suriname de tijd….. 
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Na ruim een uur wachten kwam het busje met de 
bewoners van de dependance aan uit Tamanredjo. 
De kinderen van de Hubstinaschool op de hoofdvesti-
ging mochten ook mee.  Grote kussens werden in de 
bus gelegd waar 2 kinderen op werden gelegd die 
niet kunnen zitten of staan. Aartie en Arkaash wer-
den met hun rolstoelen de bus in gedragen en daar 
gingen we…. Het was een reuze feest waarbij we 
onze ogen uitkeken op enkele kinderen die dansten 
zoals alleen Surinaamse kinderen (en volwassenen) 
kunnen dansen!  Om  u een idee te geven van de 
muziek: zoek op YouTube maar eens op ‘Kolebrie 
band’. 
 
Akaash had en heeft dromen en ambitie. Hij vertelde 
dat hij naar de MULO had gewild maar de meester 
had gezegd dat dàt niet kon. Daarom kon hij ook 
geen politieagent worden, zoals zijn oom. Of brand-
weerman, dat zou ook leuk zijn geweest…..  
Nou is de regionale brandweer van het district Com-
mewijne gevestigd om de hoek van de straat. Dus als 
we aan de wandel gaan, lopen we daar regelmatig 
langs. De jongens van de brandweer zijn aardige lui 
die altijd wel even tijd hebben voor een praatje. We 
vroegen of het mogelijk zou zijn dat Akaash een keer 
een ritje zou mogen maken. Dat bleek moeilijk in 
verband met veiligheidsvoorschriften maar er werd 
toch een heel bevredigende oplossing gevonden. De 
hele groep mocht op bezoek komen en kennismaken 
met de brandweerpakken en helmen die op hun 
hoofd werden gezet. En Akaash en Aartie werden in 
de brandweerauto getild. Daar zat mijnheer trots 
achter het stuur.  
En het laatste nieuws is dat Akaash door de Mr. Hu-
berstichting is benoemd in de functie van Bouwpoli-
tie! Hij mocht de eerste steen leggen en moet toezien 
op de nieuwbouw die nu achter de woonkamer door-
gang vindt. Zo maken we dromen waar! 
 
Helpt u hen ook om de aangepaste woonruimte  af te 
kunnen bouwen? www.caritasu.nl. U kunt doneren 
via  de donatieknop maar ook op bankrekening 
nummer: NL82ABNA0834766825 o.v.v. Mr. Huber-
stichting 
 

                                                               Margo Molenaar 
 
Aanvullende collectes november 
 
1 november   Najaarszendingsweek (KIA) 
 
Indonesië - Kerk met vrouwen in de hoofdrol 
De lokale kerkgemeenschappen op Papua (Indonesië) 
spelen een belangrijke rol in de samenleving, vooral 
in de vaak afgelegen gebieden waar onderwijs en 
gezondheidszorg slecht functioneren.  

Het zijn de vrouwen die de handen uit de mouwen 
steken en de sociale en pastorale activiteiten van de 
kerk vormgeven. Kerk in Actie ondersteunt de kerk op 
Papua in het toerusten van vrouwen. Zo ontstaat een 
netwerk van actieve vrouwen die een belangrijke rol 
spelen in kerk en samenleving. Ook krijgen vrouwen 
les in hygiëne, voeding, naaien en maatschappelijk 
werk.  
 
4 november  Eigen project diaconie 
8 november   Plaatselijk jeugdwerk 
15 november   Energie 
22 november  Pastoraat (PKN) 
29 november   Kinderen in de knel (KIA) 
 
Oekraïne - School van onze Dromen biedt kinderen 
veiligheid 
In veel staatsinternaten in Oekraïne is de situatie 
voor kinderen slecht: gebrekkig onderwijs, minimale 
zorg en onverschillig personeel.  
De directrice van het internaat in de stad Vynnyky 
wilde het anders en richtte de School van onze Dro-
men op. Deze school zet zich in om het onderwijs in 
internaten positief te veranderen. 
Ze trainen personeelsleden hoe ze een goede, liefde-
volle relatie kunnen opbouwen met de kinderen, hun 
ouders of verzorgers. De onderwijzers leren nieuwe 
onderwijsmethoden die het zelfvertrouwen 
en de creativiteit van de kinderen bevorderen. 

 
Als u zelf suggesties heeft 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 zelf ondersteuning nodig heeft, in wel-
ke vorm dan ook, neem dan gerust contact op. 

 

                                                           Namens de diaconie, 
                                     Frits Schutten en André Koskamp 
                                        diaconie@pkn-lichtenvoorde.nl 
                                                                         0544-376468 
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Begroting 2021 
 
Ter toelichting  op de begroting 2021  
van het College van kerkrentmeesters 
De gevolgen van de Corona-pandemie treffen ook de 
kerkelijke financiën.  In de begroting 2021 houden  
we  er rekening mee dat dit in 2021 ook financieel  
nog tot uitdrukking zal komen, met name waar het 
gaat om inkomsten onroerende zaken.  
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Denk o.a. de Johanneshof , waar een aantal  activitei-
ten  door de pandemie  zijn stilgelegd  en beperkin-
gen  elders  die zijn weerslag  vinden  in lagere baten 
en veel lagere rentebaten.Daarbij hebben wij het  
levend geld  ofwel de kerkbijdragen, collecten en 
giften  vrijwel op gelijk niveau begroot  en deson-
danks komt het resultaat zwaar negatief uit. 

 

college van kerkrentmeesters, 
voorzitter,       secretaris.  
Bert Baarsma           Jan Onnink  
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Korte toelichting op de begroting 2021  
van de Diaconie 
Wij voorzien een teruggang in inkomsten in 2021 
door neerwaartse aanpassing van een aantal  oude 
pachtovereenkomsten die op basis  van ministeriële 
beschikking  zijn verlaagd  aan de hand van de ont-
wikkeling van LEI-prijzen en andere indicatoren.   
 

 

Verder expireerden dit najaar  nog twee spaar-
contracten, waardoor de rente-opbrengst  terugvalt 
naar de actuele  rentestand voor sparen.  
De begrote bestedingen zijn  aangepast op de be-
schikbare financiële  ruimte.  

Namens uw Diaconie, 
Jeroen Wildenbeest, penningmeester 
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Eeuwigheidszondag 2020   
 
Zondag 22 november 2019 is het Eeuwigheids-
zondag, de laatste zondag van het kerkelijk jaar. 
Het is de zondag waarop in onze kerk in het 
midden van de gemeente de namen worden 

genoemd van hen die van ons heengingen in het jaar 
dat achter ons ligt. 
 

Helaas kan de kerkdienst vanwege de corona beper-
kingen niet geheel plaats vinden op de door ons ge-
wenste wijze. Zo zal de cantorij geen medewerking 
aan de dienst kunnen verlenen en is er geen samen-
zang mogelijk. Wat wél blijft is dat de namen van hen 
van wie afscheid genomen moest worden genoemd 
worden.   
 

 
 

Na het noemen van de naam zal door een ouderling 
een kaars aangestoken worden aan het licht van de 
Paaskaars, als symbool van geloof in de overwinning 
van het leven over de dood, door Jezus Christus. Zó 
spreken wij de hoop en de verwachting uit dat het 
leven verder gaat waar wij het moesten loslaten.  
 

Voor deze kerkdienst zullen diegenen die een per-
soonlijke uitnodiging hebben ontvangen voorrang 
krijgen met betrekking tot de toegang tot de Johan-
neskerk. De overgebleven plaatsen zijn beschikbaar 
voor reserveringen via onze website.  
 

U bent van harte uitgenodigd!  
 

Met een hartelijke groet,  
namens de kerkenraad, Ds. Hans Hinkamp 

 
 
 

 
 

Johanneskerk – memory 
 
Het is gelukt! Schreef ik in de vorige Op Weg nog dat 
we er mee bezig waren nu kan ik melden dat ons 
eigen Johanneskerk-memory-spel klaar is. Het spel 
wordt mee bezorgd met het kerkblad. Voor wie het 
niet ontvangen heeft of een extra exemplaar wil om 
cadeau te doen, in de Johanneshof komen een aantal 
extra doosjes te liggen. 
 

 
 

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! Hans Hinkamp 
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Staphorst – de scheiding tussen staat en kerk 
 

Wat een gedoe en wat een ophef in de media! Het zal 
de meeste mensen niet ontgaan zijn dat er onlangs 
heel wat te doen was over de bevoorrechte positie 
van kerken in deze coronacrisis. Waarom mogen ker-
ken meer mensen ontvangen dan andere zalen? Even 
later gold voor kerken een dwingend advies om niet 
meer dan 30 personen in de kerkdienst toe te laten, 
terwijl hetzelfde kerkgebouw voor andere doeleinden 
(zoals een concert) weer wel veel meer mensen 
mocht ontvangen. Inmiddels zijn de adviezen en/of 
regels al weer aangepast. Maar hoe zit dat nu: die 
scheiding van kerk en staat? 
 

 
 

Scheiding van kerk en staat betekent dat de staat en 
de kerk (of andere religieuze instituten) ieder hun 
eigen zaken regelen en zich niet met elkaar bemoeien 
of elkaar de wet voorschrijven. Het gaat hierbij in de 
eerste plaats om het organisatorisch en bestuurlijk 
gescheiden houden van deze twee grootheden. De 
overheid heeft geen directe zeggenschap over de 
kerk en omgekeerd. De theorie is sinds de 19e eeuw 
wereldwijd in praktijk gebracht.  
 

Dit betekent niet dat er geen samenwerking mogelijk 
is. In sommige landen betalen alle burgers ‘kerkbelas-
ting’, met rechten en plichten over en weer. In Ne-
derland is dit niet van toepassing.  Kerken zijn finan-
cieel onafhankelijk en ontvangen dan ook geen direc-
te overheidssteun. Maar bijvoorbeeld indirect kan er 
door die overheid wel subsidie gegeven worden voor 
het onderhoud van de kerk, als deze een rijksmonu-
ment is. (Ook dat is scheiding van kerk en staat). 
 

Op grond van de vrijheid van godsdienst, zoals ver-
worteld in de universele verklaring van de rechten 
van de mens, heeft de kerk de vrijheid eigen regels te 
hanteren. Hierbij geldt de heel belangrijke toevoeging 
‘mits binnen de regels van de wet’. In het geval van 
de coronacrisis is de 1,5 meter afstand houden via 
een (nood)wet vastgelegd. Dáár moeten we ons als 
kerk dan ook aan houden. (En dat gebeurt ook!)  
 

Maar waar de overheid wél kan besluiten de horeca 
in te perken, of te sluiten, daar kan men voor kerken 

alleen een dringend advies geven. In de situatie van 
de kerk van Staphorst (en andere plaatsen), waar 
men veel meer kerkgangers ontving dan het advies, 
bleef de 1,5 meter regel als wet gehandhaafd en 
maar nam men voor het aantal bezoekers de vrijheid 
om het advies naast zich neer te leggen.  
 

 

Zowel juridisch als kerkordelijk is dit volgens de regels 
van de wet. Of je het moet willen is de vraag. Het kan 
uitgelegd worden als misbruik van de bevoorrechte 
positie. Op deze wijze is het ook door veel media 
uitgelegd en is dit ten koste gegaan van de publieke 
opinie ten aanzien van de kerken.  
 

Omdat de scheiding tussen kerk en staat vooral ge-
richt is op geen bestuursrechtelijke inmenging over 
en weer pleit er veel voor om waar het de volksge-
zondheid betreft als kerk en staat één lijn te trekken. 
Daarom hebben we in de Johanneskerk besloten om 
het advies op te volgen, mede vanuit het oogpunt 
van solidariteit met andere instellingen of zalen. Dus 
mocht u binnenkort over dit onderwerp nog weer 
eens een klok horen luiden dan weet u nu waar de 
klepel hangt. 

 
Hans Hinkamp 

 
 
 
 
 
Ter inzage legging van de begrotingen 2021 
 
Op zondag 1 november  en zondag 8 november a.s. 
zullen de complete begrotingen 2021 van zowel de 
Diaconie als Kerkrentmeesters ter inzage liggen in de 
consistoriekamer van de kerk  na de kerkdienst. 
 
Voor vragen,  op -of aanmerkingen kunt u desge-
wenst vóór 12 november a.s. contact opnemen met 
Frits van Lochem, tel. 0544-374723. 
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Mijlpaal: Complete Bijbel vertaald in 700 talen 
 
Begin augustus heeft het wereldwijde bijbelvertaal-
werk een mijlpaal bereikt: de gehele Bijbel is nu in 
700 verschillende talen beschikbaar. 
 
Op 1 januari 2020 stond de teller nog op 694. De vo-
rige mijlpaal – 600 talen waarin de complete Bijbel 
vertaald is – werd 7 jaar geleden bereikt. Dit meldt de 
United Bible Societies (UBS), het overkoepelend or-
gaan van de 151 bijbelgenootschappen. Het Neder-
lands Bijbelgenootschap (NBG) ondersteunt als UBS-
lid tientallen vertaalprojecten. 
 
Welke taal precies de 700e levende taal is waarin de 
complete Bijbel beschikbaar is, is niet te zeggen, stelt 
de UBS. Soms verandert de status van een taal waarin 
de Bijbel al lang beschikbaar is en valt er dus een taal 
af die eerder wel meetelde. En soms wordt het ge-
reedkomen van een vertaling van de complete Bijbel 
pas na verloop van tijd in de statistiek verwerkt. ‘We 
willen daarom niet één taal de eer geven dat deze dé 
700e taal is’, meldde een UBS-woordvoerder aan het 
NBG. 
 
Datooga vertaling 
Intussen is de Datooga vertaling uit Tanzania een 
goede kanshebber om de 700e taal te zijn. Deze ver-
taling kwam recent gereed. De feestelijke presentatie 
werd uitgesteld tot oktober vanwege de coronacrisis. 
Datooga behoort tot de Zuid-Nilotische talen en 
wordt gesproken door een kleine 100.000 mensen 
die behoren tot de Datooga-stam, een nomadenvolk 
in Tanzania. 
 
Meerjarenprogramma 
De bijbelgenootschappen werken aan een ambitieus 
meerjarenprogramma met als doel om in 2038 in 
totaal 1.200 vertaalprojecten af te ronden. Mede 
door digitale support verlopen vertaalprocessen 
steeds effectiever, ervaart men bij de UBS. 
Het Nederlands Bijbelgenootschap steunt onder 
meer via de Bijbel per Maand-Club diverse projecten 
in het buitenland. 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
 
                               Namens de werkgroep van het NBG 
                                                     Ineke Beestman-Hoitink                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

 

 
 

Uitloting obligaties  
 
Per 1 december 2008 heeft het college van kerk-
rentmeesters obligaties uitgegeven, waarvan per  1 
december 2020 conform de voorwaarden de achtste 
aflossing zal plaatsvinden. De loting heeft al plaatsge-
vonden. 
Alle obligaties zijn genummerd en de obligaties waar-
van het eindcijfer een  1  is, zijn vanaf 1 december 
2020 betaalbaar met de opgebouwde rente. 
 
De uit te keren hoofdsom met de rente van de uitge-
lote obligaties is €  65,00 voor elke ingeleverde obli-
gatie eindigende op nummer 1.  
 
De uitgelote obligaties kunnen worden ingeleverd in 
de Johanneshof op dinsdagavond 1 december a.s.  
tussen 18.30 uur en 20.00 uur tegen contante beta-
ling of afgifte van een ontvangstbewijs, waarna uitbe-
taling daags erna per bankoverschrijving. 
Na de uitlotingsdatum wordt geen rente meer opge-
bouwd. 
 
De obligaties blijven betaalbaar tot het verstrijken 
van de wettelijke verjaringstermijn.    
 

Namens het college van kerkrentmeesters, 
Frits van Lochem, penningmeester 

 
 

PKN Solidatiteitskas 2020 
   
In mei  jl. hebben wij u  het verzoek voor uw jaarlijkse 
bijdrage ad € 10,- per lid ten behoeve van de Solidari-
teitskas toegezonden. Hiervan is de helft voor onze 
eigen gemeente en de helft voor de Solidariteitskas 
van de PKN. Voor de betaling was een acceptgiro 
bijgevoegd  en een informatiefolder. 
Velen  hebben inmiddels al  betaald en hartelijk dank   
als u daar ook bij hoort en dan kunt u dit stukje ver-
der  overslaan . 
Wij doen echter een beroep op hen die daar nog niet 
aan toe gekomen zijn en vragen  u op korte termijn 
alsnog uw bijdrage over te boeken.  
Mocht u de acceptgiro niet meer kunnen vinden, 
geen nood. U kunt uw Solidariteitskasbijdrage ook 
gewoon overboeken per telebankieren naar 

bankrekening   IBAN nr.  NL15RABO0373724586 . 
Bij voorbaat hartelijk dank ! 
 

Namens  college van kerkrentmeesters, 
Frits van Lochem , penningmeester 
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Woord uit de regio – Herinneringen 
 

Ik kom thuis van een verjaardag en ik denk aan mijn 
nicht die herinneringen uit onze jeugd ophaalde. 
“Herinner jij je dat nog van ome Piet?” Ik moest diep 
nadenken, het is vaag, maar toen wist ik het weer:  
“O ja, dat was toen we met z’n allen gingen wandelen 
en wij bovenop een ANWB paddenstoel mochten 
staan voor een foto”.  
 

Al gauw doken we terug in de tijd en nog meer herin-
neringen kwamen omhoog. Het delen ervan maakte 
ons aan het lachen. Soms was er een herinnering die 
ons deed zuchten, die een weemoedig gevoel om-
hoog bracht. En zo kwamen ze weer in beeld en wer-
den hun namen genoemd. Weet je nog… Jan, Anton, 
Gerard, Riet en Johanna…… en nog veel meer namen 
van al onze overleden dierbaren. 
 

Herinneringen delen met elkaar, het is zo belangrijk. 
Dierbaren uit het gedeelde leven weer even tot leven 
brengen. Pijnlijke kanten zacht laten worden omdat 
ze gedeeld worden. Herinneringen die zo waardevol 
kunnen zijn. 
 

Bij een uitvaartgesprek merk ik dat het ophalen van 
herinneringen de mensen opent en dichter bij elkaar 
brengt. Soms worden geheel verschillende herinne-
ringen verteld, worden ze bijgekleurd en aangevuld. 
 En tijdens de afscheidsdienst laat ik ze klinken, ook 
de pijnlijke die ik in het perspectief plaats vanuit de 
context en het levensverhaal van de overledene. En 
dan voelt het goed als na afloop een zoon of dochter 
zegt: “U heeft mij mijn moeder weer teruggegeven,” 
of: “Nu begrijp ik waarom mijn vader zo was,” of: 
“Door uw woorden kijk ik nu anders naar mijn jeugd, 
zo kan ik er mee verder.” 
 

Herinneringen, ervarin-
gen uit je leven. Ze blij-
ven belangrijk, het brengt 
de dierbaren weer even 
tot leven, ze kunnen 
hartverwarmend zijn en 
helpen je eigen leven te 
leiden. Gedenken en 
herinneren kan het hele 
jaar door, omdat ze deel 
zijn van ons leven. 
 

Marga Engelage-van Langen, Vorden 

Pastoraal werker, Parochie HH Twaalf Apostelen 

Reageren? Graag via e-mail: 

m.engelage@12apostelen.nl 

 
 
 
 

 
De coronacrisis trekt diepe sporen in Nederland. Het 
sociale leven valt opnieuw stil.  Het wordt moeilijker 
om hulp te ontvangen als je oud of hulpbehoevend 
bent, je baan bent kwijtgeraakt of binnen moet blij-
ven om te wachten op een testuitslag. Platform 
#Nietalleen biedt ook in de komende onzekere tijd 
hulp aan iedereen die dat nodig heeft. Hulp nodig? Je 
bent #nietalleen.  
 
In maart bundelden kerken en lokale 
(hulp)organisaties, waaronder de Protestantse Kerk 
in Nederland en Kerk in Actie, de krachten in het plat-
form nietalleen.nl.  
 
Nederland van haar beste kant 
Duizenden hulpvragen konden worden gekoppeld 
aan kerken, organisaties en initiatieven die zich bij 
#nietalleen hadden aangemeld. Nederland liet zich 
van haar beste kant zien. Op veel plekken werden 
boodschappen gedaan of medicijnen gehaald, hon-
den uitgelaten, belrondes onder oudere gemeentele-
den gedaan en voedsel ingezameld voor de voedsel-
bank. “We hebben ook veel mensen gekoppeld aan 
een plaatselijk initiatief voor het maken van een 
praatje,” vertelt coördinator Janet Bac, “we merkten 
dat er grote behoefte was aan een luisterend oor.” 
 
Telefoonlijn open 
De telefoonlijn van #Nietalleen is al die tijd open ge-
bleven. “Nu we weer onzekere tijden tegemoet gaan 
in de gedeeltelijke lockdown, willen we opnieuw de 
aandacht vestigen op de hulp die #Nietalleen nog 
steeds kan bieden,” vertelt Janet. “Schroom niet, 
onze medewerkers staan klaar om elke hulpvraag te 
koppelen aan een plaatselijk initiatief. Zij komen 
graag in actie voor iedereen die ook nu hulp of een 
praatje kan gebruiken.” 
 
Hulp van #nietalleen 
Mensen die behoefte hebben aan hulp bellen naar 
0800 1322. Zij worden dan gekoppeld aan een plaat-
selijk initiatief. Kent u mensen die behoefte hebben 
aan hulp? Laat hen dit nummer bellen of bel voor 
hen. Alle informatie is te vinden op nietalleen.nl. 
Hulp nodig? Je bent #nietalleen.gggggggggggggggggg 
 
Bron: 
https://www.protestantsekerk.nl/nieuws/nietalleen-
biedt-ook-in-gedeeltelijke-lockdown-hulp-waar-
nodig/ 

https://www.protestantsekerk.nl/nieuws/nietalleen-biedt-ook-in-gedeeltelijke-lockdown-hulp-waar-nodig/
https://www.protestantsekerk.nl/nieuws/nietalleen-biedt-ook-in-gedeeltelijke-lockdown-hulp-waar-nodig/
https://www.protestantsekerk.nl/nieuws/nietalleen-biedt-ook-in-gedeeltelijke-lockdown-hulp-waar-nodig/
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Het volgende nummer. . .   
 

voor de maand december komt uit in de week voor 
zondag 6 december 2020.  
Kopij moet uiterlijk maandag 23 november 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/
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Kerkdiensten 
 
 
zondag 1 november 
10.00 uur ds. J.J. Hinkamp 
aanvullende collecte: najaarszendingsweek 
 
woensdag 4 november 
dankdag 
19.30 uur ds. J.J. Hinkamp 
aanvullende collecte: eigen project diaconie 
 
zondag 8 november 
10.00 uur ds. D. Pruiksma, Weesp 
aanvullende collecte: plaatselijk jeugdwerk 
 
zondag 15 november 
10.00 uur mevrouw G. Braam, Borculo 
aanvullende collecte: energie 
 
zondag 22 november 
eeuwigheidszondag 
10.00 uur ds. J.J. Hinkamp 
aanvullende collecte: pastoraat 
 
zondag 29 november 
eerste zondag van advent / AKZ dienst 
10.00 uur ds. J.J. Hinkamp 
aanvullende collecte: kinderen in de knel 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
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/

