
 

 

  
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

December/januari 
 
In dit nummer: 
 
Kerstverhaal 
 
Remy en zijn draadje 
 
Kerkbalans 
 
WensAmbulance 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Er schijnt een ster 
 

Er schijnt een ster in donkere dagen. 
Laten we ook licht zijn voor elkaar. 

Samen de pijn en onzekerheden dragen, 
dwars door het hele nieuwe jaar. 

 
Want een kind is ons geboren. 

kende ook de pijn en eenzaamheid. 
Ieder mag opnieuw de boodschap horen: 
'God is een licht voor nu en voor altijd.' 

 

Diny Beijersbergen-Groot, 
bron: gedichtensite.nl 
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In blijde verwachting. 
 
Eén ding is zeker, alle mensen hebben iets met 
‘in verwachting zijn’ te maken. Zonder dat wa-
ren ze er niet geweest. Maar wat bij mensen als 
het goed gaat zo’n negen maanden in beslag 
neemt kan in de kerk in pakweg vier weken. Ach 
ja, verschil zal er zijn. 

 
Tussen twee haakjes, we weten dat een olifant met 
23 maanden aardig de tijd neemt. Maar zo’n jong kan 
bij de geboorte dan ook wel 105 kilo wegen. Een  
buidelrat houdt van opschieten. Twee weken is lang 
genoeg. Winnaar in lang-verwachten is de haai. Drie 
en een half jaar groeit haaienkind in moederhaai. Bij 
zeepaardjes heeft moe het makkelijk. Vader zeepaard 
draagt de eitjes in zijn buidel tot de geboorte. Prettig 
geregeld. 
 
Maar goed. Die zwangerschap van de kerk. Vier we-
ken. Heet geen zwangerschap. Of zoals wat ouder-
wets misschien ‘in blijde verwachting’. Al vind ik dat 
in dit geval wel een toepasselijke  benaming. Nee, in 
de kerk hebben we het over advent. Heeft te maken 
met het Latijnse woord adventus wat komst bete-
kent. De komst van het beloofde Christuskind. Dat 
kind, daar wachten we op. Of, zoals het nu is, elk jaar 
wachten we, bereiden we ons voor, en vieren we op 
25 december een soort van de verjaardag van dat 
kind.  
 

 
 
Aarzelend steken we op de eerste zondag van advent,  
op 29 november, een eerste kaars aan. De drie zon-
dagen erna steeds een kaars meer. Je ziet het lichter 
worden. In de kerk, in de wereld en wie weet ook 
voor je gevoel in je eigen bestaan.  
 
Op donderdag 24 december is de advent voorbij. 
Want de dag erna, op 25 december, viert de kerk dat 
het echte licht in de wereld gekomen is. Geboren is.  
De tijd van wachten, van blijde verwachting,  is voor-
bij. Het Licht, met een hoofdletter, is gekomen. Is niet 
meer weg te denken.  

 
 
Blijft dat naast het licht het donker bestaat. Letterlijk 
en figuurlijk. Duisternis. Duistere praktijken. Zaken 
waar je liever met een boog omheen loopt. En wat te 
denken van al die  vrouwen die in verwachting zijn in 
oorlogsgebieden, in vluchtelingenkampen, in asiel-
zoekerscentra. Het woord ‘blijde’ zal niet altijd ge-
voeld worden.  
 
Dichter bij huis zullen er ook mensen zijn, binnen en 
buiten de kerk, die  weinig blijdschap ervaren. Die het 
donker inzien. Om zorgen, om ziekte, om gemis. Het 
kan soms moeilijk zijn om oog te hebben voor dat 
licht. Voor de hoop die dat kind wil uitstralen.  Dat er 
mensen om hen heen mogen staan. Mensen die  iets  
uitstralen.  Lichtdragers kan je ze noemen. Een soort 
engelen ook misschien. Zonder vleugels. Maar niet 
vleugellam. Niet wonderschoon en knap van buiten 
misschien. Maar wonderschoon en wijs van binnen. 
Daar heb je wat aan.  
 
Ik wens iedereen toe dat hij of zij zulke lichtdragers 
mag ontmoeten. Of bij tijd en wijle zo’n lichtdrager 
kan zijn. Je kan soms meer dan je denkt te kunnen. 
Dan kan het lijken of je vleugels krijgt. Hoe mooi is 
dat.  
 
Ik wens jou  toe dat er af en toe mensen zijn, enge-
len, die naar je toe vliegen. Of dat je zelf misschien 
even vleugels krijgt om naar een ander te vliegen.  
 
Een bevlogen 2021! 
 

               
 
                                                                                     marja 
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Pastorpraat dominee Hinkamp  
 

In het verleden zijn er heel wat films en liederen 
over verschenen. Ik heb het over het begrip: 
eenzame kerst. André Hazes (senior moet ik er 
dan bij vermelden) zong er al over. Anderen 
zongen over ‘lonely this Christmas’. De film 

‘Home alone’ (en alle vervolgdelen!) is nog steeds 
onlosmakelijke verbonden met kerst. Zo zijn er heel 
wat sentimentele liederen of films onder die noemer 
‘eenzame kerst’ verschenen, al dan niet met een 
‘happy ending’. 
 

 
 

Maar dit jaar lijkt het er toch echt van te komen: een 
eenzame kerst. Het coronavirus staat geen druk be-
zochte kerstevenementen toe. Alhoewel de Intratui-
nen, Ikea’s en Mediamarkten en vele andere kooppa-
radijzen de grenzen wel opzoeken, onder het mom 
van de economie moet blijven draaien.  
 

Maar dit jaar geen grootse samenzang in de kerst-
nacht of op de kerstochtend, of voluit meegezongen 
Christmas Carols rond kerst, in onze Johanneskerk. 
Helaas geen kerstfeest en kerstmaaltijd met de oude-
ren georganiseerd door de PVG. Familiebezoek thuis, 
met de kerstdagen, zal (zo het zich laat aanzien) ern-
stig moeten worden ingeperkt.  
 

Nu zal zeker niet iedereen een voorstander zijn van 
een uitbundig en overdadig kerstfeest (het kan soms 
eerlijk gezegd best wat minder). Maar op de huidige 
beperkingen zit waarschijnlijk niemand te wachten. 
Ook als kerk niet. Maar het lijkt mij wel noodzakelijk. 
Daarvoor heb ik het afgelopen jaar teveel coronaleed 
van dichtbij gezien!  
 

Nu maar hopen en bidden dat er na kerst en de jaar-
wisseling niet weer een derde grote coronagolf komt 
(met alle gevolgen van dien!). Dus laten we alstu-

blieft. het gezond verstand bewaren en op een ge-
zonde manier rekening houden met elkaar.  
 

Toch betekenen deze beperkingen niet dat we kerst 
ongemerkt voorbij hoeven laten gaan. Achter de 
schermen wordt er gewerkt aan een eigen aangepas-
te vorm van zowel de Christmas Carols als de kerkvie-
ringen. Juist nu is het belangrijk om de boodschap 
van kerst als een hoopvolle boodschap van het evan-
gelie te laten klinken, desnoods zonder samenzang! 
 

Want de boodschap van kerst is juist dat God, met de 
geboorte van Jezus, de diepste eenzaamheid en het 
gevoel van verlorenheid dat ons soms diep kan raken, 
doorbroken heeft. God heeft zijn Naam, Ik ben er, 
handen en voeten gegeven. Jezus is als een licht in de 
wereld gekomen. Als geen ander heeft hij laten zien 
wat het betekent er te zijn voor anderen. Als geen 
ander heeft hij laten zien wat het betekent draag-
kracht te mogen vinden in die God die nabijheid is. 
Als het stil is om ons heen is  God er nog steeds. Het 
is een wonder van stilte die ons boven de eenzaam-
heid wil uittillen. Die boodschap is van grote waarde. 
Waar de samenzang dan soms wegvalt mag nog 
steeds de lofzang van ons hart klinken. Zoals in woor-
den van dit gedicht van Alie Holman. 
 

U bezingen 
Heer als U ons verlicht  
zal de Zon weer gaan schijnen 
is het duister voorbij 
zal het donker verdwijnen. 
 

Heer als U ons bestraalt 
zal een lied in ons klinken 
met het engelenkoor 
zullen wij U bezingen. 
 

Heer als U ons omgeeft 
daalt de vrede naar binnen 
wordt Uw zegen ons deel 
kan het loflied beginnen. 
 

Heer als U ons ontmoet 
zal het kwaad moeten wijken 
komt nieuw leven ons toe 
zal Uw kracht ons bereiken. 
 

Heer daal neer in ons hart 
maak ons nieuw en herboren 
laat ons echt met ons hart 
U, het Licht, toebehoren. 
 

Het Kerstfeest zal dit jaar anders zijn maar niet nood-
zakelijk minder. Ondanks alle beperkingen wens ik 
iedereen dan ook van harte vooral een heel gezegen-
de tijd en straks een goed en gezond jaar! 
 

Met een hartelijke groet, Hans Hinkamp 
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Gebed van de maand 
In deze rubriek altijd een bijzonder gebed. Deze keer 
een gebed voor de periode van advent en kerst. Het 
gebed is afkomstig van de website: pastoralezorg.be. 
 
Kom tot ons 
U, Naamloze, 
niet te benoemen  
onuitsprekelijke God, 
kracht zonder macht, 
sprekende stilte,  
fluistering van liefde. 
 

Kom tot ons, 
U, Geest van leven, 
aansporing en drijfkracht 
tot niets anders dan menselijkheid 
en ongelogen liefde. 
 

Kom tot ons,  
U die waait waar U wilt, 
maar altijd op zoek 
om mensen terug te geven aan mensen, 
om het minste 
onder de aandacht te brengen van het meeste, 
om het zwakke 
aan te bevelen bij het sterke. 
 

Kom tot ons,  
U, ongrijpbare, 
onmisbare Voorloper naar de toekomst, 
onstuitbare Gids steeds op uittocht, 
ons ver vooruit 
naar nieuwe einders van menswording. 
 

Komt tot ons,  
wees onze horizon. 
Wijk niet van onze zijde. 
Blijf ons wakker roepen, 
kom op ons toe  
in ieder kwetsbaar mensenkind. 
Word zichtbaar in ons. 
Maak ons zacht en goed. Amen. 

 
 
 
 
 

 
 
 

 

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  
 

 

In de tussentijd 
Op dit moment staat pastoraal bezoek door mij op 
een laag pitje. Ik wil liever niet het risico nemen zelf 
besmet te raken of (erger nog) onbewust anderen te 
besmetten. Met de drukte rond de komende kersttijd 
hoop ik zeker ook dat ik geen kerkdiensten moet 
overslaan door in quarantaine te moeten. Ik hoop dat 
u hier begrip voor op kunt brengen. 
Ondertussen wordt er door mij (mee)gewerkt aan 
plannen voor een TOP2000 activiteit en kijken we ook 
naar mogelijkheden om toch straks iets te kunnen 
doen met Passion Achterhoek. 

Hans Hinkamp   
 

God herkennen 

 

Niet in de herrie  
van de stad 
maar in de rust 
van het veld 
laten engelen zich horen. 

 

Niet in een  
voornaam persoon 
maar in een 
pasgeboren kind 
laat God zich ontmoeten. 

 

Niet met veel omhaal 
van woorden 
maar in de taal 
van de eenvoud 
zal je van God spreken. 

 

Niet met de wijsheid 
in pacht 
maar met voorzichtige 
gebaren 
zal je het Kind laten zien. 

 

Dan zal de ander 
engelen ervaren. 
Dan zal de ander  
God herkennen. 
In een Kind. 
Kerstkind. 
Christuskind.     

marja 
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Verjaardagen 
 
 
 
 
 
 
 

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 TC Lichtenvoorde 
  80 jaar 
08 december mevrouw W. Heuzinkveld-

Mengerink 
 Switbertushof 27 
 7131 TA Lichtenvoorde 
 80 jaar 
16 december mevrouw C. Grootenzerink- 
 Hartemink 
 Hof van Flierbeek 51 
 7132 DJ Lichtenvoorde 
 87 jaar 
19 december mevrouw B. Oberink-Lammers 
 Sleedoornstraat 56 
 7132 CJ Lichtenvoorde 
 88 jaar 
24 december mevrouw J.W. Brüning-Helmig 
 Klaasbos 25 
 7131 SZ Lichtenvoorde 
 79 jaar 
29 december mevrouw J.H. Rutgers-Hoitink 
 Winterswijkseweg 39 
 7134 NC Vragender 
 76 jaar 
30 december mevrouw B.A. Lensink-van den 

Berg 
 Varsseveldseweg 60B 
 7131 JA Lichtenvoorde 
 76 jaar 
31 december mevrouw G.B. ten Bokkel-Eggink 
 Kievitstraat 75 K. 104 
 7132 DA Lichtenvoorde 
 84 jaar 
02 januari de heer D.J. Heuzinkveld 
  Switbertushof 27 

7131 TA Lichtenvoorde 
83 jaar 

05 januari de heer G.J.W. Simmelink 
  Meekesweg 4A 
  7134 PD Vragender 
  77 jaar 
09 januari de heer S. Kuijt 
  Frans Halsstraat 10 
  7131 VW Lichtenvoorde 
  83 jaar 
16 januari de heer A.H. Mombarg 
  Hofesch 18 
  7131 TB Lichtenvoorde 
  79 jaar 
20 januari de heer E.H.J. Wamelink 
  G.J. Doorninkweg 4 
  7131 NX Lichtenvoorde 
  75 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 
 
25 oktober  fam. Attema-Rietberg 
   Stroetweg 2, Harreveld 
01 november de heer en mevrouw Wame-

link 
 Beatrixplein 11 
08 november de heer en mevrouw Van 

Benthem 
 Joh. Vermeerstraat 28 
15 november de heer Sironde 
 Woonzorgcentrum Careaz 
 Anthoniushove afd. de Wol-

terij, app. 101 
22 november de heer en mevrouw Bijker 
 Lisztstraat 4 

 
    

Giften 
 
Ontvangen via mevrouw J. Rouwhorst € 10,= voor 
orgelonderhoud en via mevrouw I. Kuenen € 5,= voor 
het memory spel. 
Hartelijk dank! 
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Kerkenraadsvergadering van  
25 november 2020 
 
Deze  kerkenraadsvergadering is gehouden na 
de sluitingstijd voor “Op Weg”. In de volgende 
editie treft u een uitgebreider verslag van de 
vergadering aan. Spoedshalve lichten we er één 
agendapunt uit en wel de benoemingen en her-

benoemingen van ambtsdragers.  
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.  
Ook willen 2 ambtsdragers hun ambtsperiode verlen-
gen. Dit zijn de heren Frits van Lochem en Geert Anne 
Bijker, beiden kerkrentmeester.  
De kerkenraad stemt unaniem in met de 
(her)benoemingen. We zijn verheugd dat weer vaca-
tures zijn vervuld en deze mensen voor het eerst of 
opnieuw hun bijdrage willen geven aan onze ge-
meente.  
Eén ambtsdrager treedt terug en dat is Jeroen Wil-
denbeest. Hij was 16 jaar diaken.  
In de kerkdiensten van 3 en 10 januari worden de 
namen genoemd en treedt de mogelijkheid tot be-
zwaren in. De (her)bevestiging vindt plaats in de ere-
dienst van 17 januari.    
   
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. 

 
Diaconie 
 
Ondersteunde doelen 
 
Onlangs heeft de diaconie Stichting Wensambulance 
ondersteund met een financiële gift: 
 

WensAmbulance Oost-Nederland heeft als doel de 
(laatste) wensen van (pre)terminale en ernstig zieke 
patiënten mogelijk te maken door passend liggend 
vervoer te bieden. Onder begeleiding van onze 
vrijwilligers beleven deze mensen een onvergetelijke 
dag waarbij ze in het zonnetje worden gezet en hun 
ziekte even vergeten. 

Op dit moment heeft de stichting zo’n 100 
vrijwilligers met het hart op de juiste plek. Van artsen 
en verpleegkundigen tot ambulancechauffeurs; onze 
vrijwilligers zijn allemaal afkomstig uit de medische 
wereld en hebben daardoor de nodige ervaring. Zij 
zijn goed geschoold en zetten zich naast hun baan in 
de zorg in voor onze stichting. Bij WensAmbulance 
Oost-Nederland houden we goed toezicht op kennis 
en ervaring en daarom verzorgen wij regelmatig 
trainingen om de vaardigheden van onze vrijwilligers 
op peil te houden. 

“Een gezond mens heeft 1000 wensen, een ziek mens 
maar één en dat is waarom de wensambulance zo 
belangrijk is!!” 

Vanuit die gedachte probeert de wensambulance iets 
te betekenen voor wensvragers, die om welke reden 
dan ook, afhankelijk zijn van liggend vervoer. Door in 
steeds meer regio’s wensambulances in te zetten die 
volgens hetzelfde format werken. Die van 
WensAmbulance Oost -Nederland 

WensAmbulance Oost-Nederland is onderdeel van 
een samenwerkingsverband tussen andere 
wensambulances, verspreid over heel Nederland. 

 
Aanvullende collectes december en januari 
 
6 dec.  Onderhoud gebouwen 
13 dec.  Algemeen kerkenwerk 
14 dec.  Onkosten AKZ diensten 
20 dec.  Stichting Hope 
24 dec.  Eredienst 
25 dec.  Kinderen in de knel (KIA) 
Natte tenten, onvoldoende sanitair en te weinig eten. 
Zo wachten duizenden vluchtelingen, waaronder veel 
kinderen, in Griekse vluchtelingenkampen. Ze zijn 
hier aangekomen uit landen als Afghanistan, Syrië, 
Congo en Ethiopië, op zoek naar warmte, veiligheid 
en een betere toekomst. Hun situatie is urgenter dan 
ooit. 
 
Kerk in Actie werkt in Griekenland samen met 3 part-
nerorganisaties. Kerk in Actie helpt met voedsel, kle-
ding en onderwijs en probeert hen op een betere 
plek te krijgen. Ook investeert Kerk in Actie in de 
landen van herkomst in een beter leven voor kin-
deren. 
 
27 dec.  Cantorij 
31 dec.  Eindejaarscollecte 
3 jan.  Eigen project diaconie 
10 jan.  Pastoraat 
17 jan.  Onkostencollecte 
24 jan.  Energie 
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Als u zelf suggesties heeft voor een goed doel welke 
de diaconie kan ondersteunen, laat dit dan weten aan 
ons! 
 
Mocht u iemand kennen welke in financiële proble-
men zit, of wellicht zelf ondersteuning nodig heeft, in 
welke vorm dan ook, neem dan gerust contact op. 
 
Het totaal binnengekomen bedrag aan collecten zal 
evenredig verdeeld worden tussen kerk, diaconie en 
de verschillende aanvullende collecten. Om dat de 
giften via app en bankrekening op verschillende mo-
menten binnenkomen is het niet goed mogelijk een 
overzicht te geven van de opbrengsten per dienst. 
We hopen hiervoor op uw begrip. 
 

                                                            Namens de diaconie 
                                    Frits Schutten en André Koskamp 
                                        diaconie@pkn-lichtenvoorde.nl 
                                                                         0544-376468 

 
Project Diaconie 
 
Remy en zijn draadje. 
In dit volgende verhaal over de woongroep in Taman-
redjo, waar op dit moment druk gebouwd wordt aan 
de aangepaste woning, maakt u kennis met Remy. 
Een jongeman waar we geen woord mee hebben 
kunnen wisselen maar die toch heel goed duidelijk 
kan maken wat hij wil, zo bleek. 
Remy is een uitzonderlijk slanke en lenige jongeman 
van net 20. Als inmiddels behoorlijk op leeftijd geko-
men straffe oudere, stond ik versteld over wat Remy 
met zijn lijf kan. Zou hij geen ernstige stoornis in het 
autistisch spectrum hebben, dan zou een carrière 
zoals boeienkoning Houdini absoluut een succes heb-
ben kunnen zijn!  
Het liefste zit hij in een kleermakerszit op de grond. 
Nog net zijn benen niet in de nek. Geen draadje of 
touwtje is veilig voor hem. Die houdt hij in zijn rech-
terhand en haalt het voor zijn neus op en neer, op en 
neer, op en neer…… tot in het oneindige. Zo heb je 
geen kind aan hem maar dat is ‘pleegmoeder’ Hanna 
natuurlijk niet naar de zin. Ze wil toch alles uit haar 
‘kinderen’ halen dus trekt ze hem omhoog om een 
gezellig dansje met Remy te maken! Je ziet hem 
enigszins vertwijfeld kijken. Moet dat nou? Ja, Remy, 
het leven is een dansfeest en dansen zul je,  als je het 
kunt! Dit alles onder goedkeurende ogen van ons 
muzikale vogeltje Griesje die vooral gaat voor de mu-
ziek maar dat wordt een volgende aflevering. 
Remy wil ook graag buiten zijn waar hij zonder enig 
probleem op de grote trampoline klimt die daar voor 
het overige vrij nutteloos staat te zijn. Maar sinds hij 
een keer buiten het oog van Hanna het terrein heeft 

verlaten, vindt zij dat geen goed idee. Remy moet dus 
meestal ook binnen blijven in de huiskamer. En daar 
zit hij dus op de grond met zijn draadje voor zijn 
neus…. 
Er stond een fietskar naast het huis. Alles wat er ka-
pot aan was, was kapot. Niet bruikbaar meer. Dat 
was mijn Ed niet naar de zin want binnen zitten is ook 
niets voor hem. Volgens Hanna stond er bij de hoofd-
vestiging in Paramaribo nog eentje die wellicht wel 
weer aan de praat te krijgen was. Dus de fietskar de 
volgende keer opgehaald en meegenomen met het 
busje.  
 
Met hulp van de technische dienst en onder toeziend 
oog van Ed werd van twee onbruikbare karren één 
rijdend exemplaar gemaakt. Daar zouden ze plezier 
van hebben en dat bleek! Er kunnen twee bewoners 
tegelijk in vervoerd worden. Remy mocht het eerst. 
Met de wagen vol geladen ging Ed op pad. Haren in 
de wind, wat een sensatie! Terug bij de woning wilde 
Remy de kar niet uit. Het beviel hem te goed.  
Maar waar Remy ons echt versteld van heeft doen 
staan, gebeurde tijdens onze laatste zondag in Suri-
name in 2019. Om ons te trakteren werden er bana-
nen gebakken. We moesten die lekkernij toch echt 
geproefd hebben. Het zijn andere bananen dan we 
hier in de supermarkt vinden. In de grotere steden 
waar ook een Surinaamse populatie woont, vind je ze 
wel op de groenteafdelingen: bakbananen. Bakbana-
nen zijn grote groene bananen. Rauw smaken ze 
wrang, niet te eten. Ze worden door een beslag ge-
wenteld en dan in een grote koekenpan in olie ge-
bakken. Het hele huis ruikt dan ongeveer net zo als 
wanneer je pannenkoeken bakt. Ed zat op de veranda 
voor het huis uit te rusten van zijn activiteiten. Daar 
kwam Remy aan en trok hem aan zijn arm. Meeko-
men jij……. Het was de eerste keer dat we zo’n direc-
te vorm van communicatie van hem meemaakten. 
Wat bleek? De keuken is uit veiligheidsoverwegingen 
verboden terrein en Remy weet dus heel goed dat hij 
daar niet mag komen. Maar ja, hij wist wat daar ge-
bakken werd en kon niet wachten. Dus Ed moest voor 
hem de kastanjes uit het vuur halen. Het eerste por-
tie gebakken banaan ging naar…..raden maar! 
 
Tot slot: De feestmaand staat voor de deur. Als u van 
plan bent boeken cadeaus online te bestellen, doe 
dat dan via rosahuis.doelshop.nl. De webshop van 
uw keuze, doneert een percentage van de aankoop 
aan ons doel. Een donatie aan Stichting Caritasu: 
NL82ABNA0834766825 o.v.v. Mr. Huberstichting 
helpt bij de financiering van de dak constructie en 
wordt door de Wilde Ganzen met 50% vermeerderd! 
We zijn er bijna maar nog niet helemaal…. 
 
                                                                 Margot Molenaar 
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Kerkdiensten rond Kerst 
 
In de week van Kerst zijn er diverse kerkdien-
sten. Bij alle diensten is er de medewerking van 
lectoren. Bij alle kerkdiensten gaan we op dit 
moment uit van maximaal 30 bezoekers. Aan 

          melden kan via reserveren op de website:  
          pkn-lichtenvoorde.nl  
 
We beginnen op maandag 21 december, 19.30 uur, 
met onze Christmas Carols. Deze keer geen afgeladen 
volle kerk met grootse samenzang. Maar het wordt 
zeker weer de moeite waard! Natuurlijk klinken er 
bekende kerstklassiekers alleen nu in een ander jasje. 
Er is mooie instrumentale muziek, een lichtgebed, 
gedichten en een kerstverhaal. Dit wordt afgewisseld 
met prachtig a-capella gezongen liederen in een ei-
gentijds vorm (opnames van de groep Pentatonix). 
 
De Kerstnachtdienst, donderdag 24 december om 
22.00 uur, maken we er een sfeervolle dienst van. 
Deze keer zijn er naast de muziek door Bas Tieltjes 
zeer fraai gezongen kerstliederen met een vleugje 
gospel.  
De zang is in dit geval 
afkomstig van het al-
bum ‘Het Licht komt 
eraan’ van de zangeres 
Pearl Jozefzoon.  
Al met al een verras-
sende Kerstviering. 
 
 
Donderdag 25 december, 10.00 uur: Kerstochtend! 
Onze organisten zijn opnieuw present met mooie 
kerstmuziek. We kijken naar het Bijbelverhaal met 
beelden van de Zandtovenaar. De samenzang is geko-
zen uit sfeervolle opnames van ‘Nederland zingt’. Het 
is een wat meer traditionele opzet waar ongetwijfeld 
velen van zullen genieten.  
 

 
 

 
 
 
 

‘’ Waor blif de tied? ‘’ 
 
Dat geloof van alle tijden is mag duidelijk zijn. Maar 
dat nu tijdelijk ook onze Johanneskerk 'tijdloos' is 
toch wel bijzonder! Na circa 55 jaar vertoont het 
aandrijfwerk van de wijzerplaat slijtage en hierdoor 
waren er af en toe storingen. 
Op 22 oktober zijn de wijzers eraf gehaald en ook het 
oude aandrijfwerk. Over 4 à 5 weken wordt het 
nieuwe motorwijzerwerk geïnstalleerd door de firma 
Eysbouts uit Asten. En tot die tijd? Maak u geen zor-
gen! Als Johanneskerk doen we ons best om bij de 
tijd te blijven! 

 

 
Actie Rabo Clubsupport 
 
In Op Weg van oktober jongstleden hebben wijk u 
attent gemaakt op de Stemperiode  Rabo Clubsup-
port en u de Stichting Vrienden van de Johanneskerk 
aanbevolen om op te stemmen. 
En zie hier het resultaat :  €  242.80 
 Dat  bedrag  kunnen wij tegemoet zien op onze   
bankrekening NL 19RABO 03361.09.369 ten name 
van Stichting Vrienden van de Johanneskerk, die 
tot doel heeft om verantwoord  cultureel medege-
bruik van de Johannes kerk te stimuleren.  Door de 
corona-beperkingen is daar dit jaar helaas niets van 
terechtgekomen. 
De cheque van € 242,80 maakt er iets van goed . 
Alle stemmers hartelijk dank voor uw stem en de 
Rabobank voor het bedrag !   
 

          Stichting Vrienden van de Johanneskerk 
                                  Frits van Lochem, penningmeester 
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Nieuwe Ouderling. 

Januari 2021 wordt Bernarda Roelofswaard officieel 

bevestigd in het ambt van ouderling. De Johannes-

kerk had haar hier al eerder voor gevraagd, het ont-

brak haar echter aan voldoende vrije tijd. Een baan, 

mantelzorger, moeder en mooie hobby’s. Nu zij wat 

minder uren hoeft te werken is er ruimte om als ou-

derling aan de slag te gaan.  

Bernarda, geboren en getogen in buurtschap ’t Kloos-

ter (nabij Bredevoort), was altijd al actief betrokken 

bij de Protestantse Kerk. Dat heeft zij van huis uit al 

meegekregen. De Johanneskerk bezoekt zij inmiddels 

al zo’n 42 jaar. Ook tijdens de Coronaperiode zit ze 

toch het liefst in de kerk om de dienst live bij te wo-

nen. “Ik voel me volkomen veilig binnen de Johan-

neskerk, vertelt Bernarda. Alles is perfect Corona-

proof geregeld.” Net als vele anderen mist ook zij het 

koffiedrinken na de dienst. Haar zoon vroeg haar met 

een knipoog of ze nu voor de dienst of voor de koffie 

naar de kerk ging. Volgens haar zijn de contacten die 

je opdoet en onderhoud door een praatje na de 

dienst minstens zo fijn als het stukje geloofsbeleving 

zelf. Het versterkt elkaar. Wat dat betreft is Bernarda 

heel blij met de online kerkdiensten en de geschre-

ven stukjes in de krant door de Johanneskerk. Zo blijft 

de verbinding met de kerk in ieder geval overeind, 

ook tijdens deze moeilijke periode.  

Hoe geeft een ouderling nu eigenlijk invulling aan het 

ambt in deze tijd, vroeg ik haar. Ik kan me zo voor-

stellen dat heel veel huisbezoekjes niet verstandig is. 

Het meeste contact verloopt inderdaad telefonisch 

vertelde ze mij. Soms sturen we ook een kaartje en 

wanneer iemand er echt behoefte aan heeft, is een 

huisbezoek meestal wel mogelijk wanneer de Corona 

regels in acht worden genomen. Voor Bernarda zelf 

ook zeker van belang aangezien zij mantelzorger is 

voor haar moeder en haar man tot de risicogroep 

behoort. Ze heeft zin in deze nieuwe functie en bij-

behorende taken. Al vind ze jeugdwerk ook nog 

steeds ontzettend boeiend. “Vroeger tijdens de huis-

catecheses vond ik de discussies met jongeren rond 

de 16 jaar altijd ontzettend interessant. Nu is de 

jeugd veel minder goed bereikbaar.” 

In haar vrije uren gaat Bernarda graag te voet de na-

tuur in. Wat dat betreft boffen we enorm, de meest 

prachtige plekjes vinden we op steenworp afstand! Al 

is een andere omgeving ook wel eens leuk. “Na het 

fantastische bezoek aan de Oud-Katholieke St. Ag-

neskerk in Egmond aan Zee met leden van de Johan-

neskerk, zijn mijn man en ik nog eens teruggegaan”,  

vertelde Bernarda enthousiast. “Tijdens dat ‘school-

reisje’ viel ons oog op een leuk hotelletje en besloten 

we onszelf te trakteren op een heel weekend Eg-

mond aan Zee. Wat een bijzonder bezoek was dat, 

net als de rondleiding in het Koptisch Orthodox 

Klooster in Lievelde. Interesse in en respect voor el-

kaars geloof kan de wereld zoveel vriendelijker ma-

ken. In vroeger tijden zou dat ondenkbaar zijn ge-

weest. Mooi toch dat er in de huidige tijd ook katho-

lieken komen luisteren naar de sprekers in de Johan-

neshof en te gast zijn bij de AKZ-diensten”. Dat kan ik 

alleen maar beamen. Een gastvrije kerk zoals onze 

Johanneskerk is iets om trots op te zijn en te koeste-

ren.  

 

 
Janette van Egten. 
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Kerstverhaal Izakan  
(bewerking ‘Baboeska’, naar een oud-Russische vertelling. Gebruikt in Christmas Carols 2018) 
 

Veur dit verhaal goa-w wiet trugge in de tied. Jullie könt het wal raoden: zonne dikke 2000 
jaor. An de weg van Jeruzalem naor Bethelhem lig een klein huusken. Al sinds mensenheugenis 
wont ze daor, alleene: ne olde vrouwe. Of ze ooit jong is ewest? Dat zal vaste wal, maor gin 
mense dee-t zich dat nog heugen kan! Hoo of ze precies heten? Dat wet ok gin mense. Maor 
de leu neumen heur: Izakan. Dat betekent in dee spraoke: de olde vrouwe.  
 

Ne olde wieze vrouwe, dat was ze. Alle buurleu mochten eur geerne. Ze had altied de tied, at 
der is wat was. At de leu neet wisten wat ze arns met an mosten dan kwammen ze der bi’j eur 
mangs vanzelf achter. Ze kon good luustern. Maor dat neet alleene. Ze kon ook machteg 
mooie verhalen vertellen. Met de kinder zong ze leedjes en bakken ze keukskes. Zon mense 
dus: Izakan, de olde vrouwe.  
 

 

Op ne dag, midden in de winter (zee was den dag op pad ewest naor ’t dorp, en too-t ze meu 
en kold waer thuus was had ze zich een vuurken opestokt um wat soep te kokken) worden der 
onverwachts bi’j eur op de deure eklopt. Wee of wat mog dat dan waene? Op den dorpel 
stonnen dree mansleu, met vrendelukke gezichten. Ze waarn van goeien komaf, dat kon ze wal 
zeen. Ze vrogen of ze der effen in mochten kommen um zich te warmen. En umdat de olde 
Izakan nog nooit leu buten had laoten staon mochten ze der in kommen. 
 

Ze hadden dikke jesse an, maor zaggen der verkleumd uut. Ne komme soep zol eur vaste good 
doon. Völle was het neet, maor ze knappen der wal van op. Too begonnen ze te vertellen dat 
ze van wiedten ekommene waarn. Ze volgden ne groten sterre, den al verscheidene nachte an 
den hemel te straolen ston. Dee sterre was een teken, zaeien ze, dat der arns in dee buurte 
een kind gebaorne zol worden: een koningskind.gggggggggggggggggggggggggggggg  
To waarn ze op pad egaone. Um dát kind te zeen’ én het geschenken te gevven: gold, wierook 
en mirre. 
 

Umdat de olde Izakan zo good veur eur was neugen ze eur uut met te gaon um samen dat kind 
te zeuken. Maor too-t Iazakan naor buuten kek zag ze dat het was beginnen te sneejen. ‘Nae’, 
zei ze ‘da-s jo niks veur zo’n old mense as ikke. Ik bun te old en te meu veur zoiets.’ De dree 
mansleu konnen eur gin ongelieke gevven. Maor, waer of gin waer, ze mossen der waer van-
tussen. Ze dee-n zich de jesse good an, bedanken eur veur de soep en gingen der hen. Buuten 
was het al duuster. Maor het was dreuge en daor ston de sterre. 
 
Izakan kek eur nao, too-t ze daor deur den duustern op het lecht van de sterre too gingen. 
‘Wat mot daor no van terechte kommen?’ zei ze. ‘Mansleu. Wat wet dee no van kinder af. En 
dan ok nog met van dee domme dinger ankommen: gold, wierook en mirre? Wat hef zo’n kind 
daor no an!’ Den nacht sleep ze slecht. De vonnende morn ston ze vrog op, kleden zich good 
an en pakken to ne mande met eigen kadootjes, zinvolle dingen, neet van dee mansleu dinge: 
een deakentjen, wat klaerkes, ne knuffel veur den kleinen en wat te aeten. 
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Toot–t ze naor buuten stappen kwammen der net wat buurleu met de kinder veurbi’j dee-t 
naor schole mosten. ‘Izakan, waor gao i’j dan toch hen, met dit waer? Zo-j neet baeter binnen 
blieven? Der kan nog maer snee vallen.’ En Izakan vertellen eur van de dree veurname man-
sleu en van dat kind dat ze zochten. Ze leet den mand zeen met het grei dat ze daorin edaone 
had. De kinder deden der wat appels bi’j dee-t ze met hadden veur schole. En wat nötten. Eén 
van de vrouwleu dee der ne sjaal en en umslagdook bi’j. Andern zelfs wat geld. 

 

Ze zagen hoo Izakan den vrömden sterre zag en op pad ging. Al vlot waarn der gin paede maer 
en ging ze dwars deur het veld. Het was teggen de meddag too begon te betrekken. Al snel 
veel den aersten snee. Effen later ging het zo hard dat ze gin hand meer veur ogen zeen kon. 
Gelukkeg zag ze too, deur den dichten snee hen, lecht. Nae, het was neet het lecht van de ster-
re. Het kwam uut een klein hutjen. Misschien dat ze daor schulen kon. 
 

 

Ze kloppen op de deure en ging to maor gelieke naor binnen. Dat zollen ze eur met dit weer 
wal neet kwelke nemmen. Binnen zat ne femilie zich te warmen bi’j een vuurken. Ne moder, 
ne vader, en een pasgeboorn kind... en nog een kind... en nog ene. Ze zag twee kinder in te 
dunne klaere en den kleinen bi’j de moder op schoot. Daor, op de gammele taofel hef ze to eu-
re mande uut-epakt. Het daekentjen veur den kleinen, den sjaal en den omslagdook veur de 
grotere kinder. En ok het aeten. Alles kon neet baeter op de plaatse waen! 
 

Too-t de leu uut het dorp eur de vonnende dag zagggen teruggekomen, repen ze: ‘Izakan, ho 
geet het met ow? En... he-j het kind evonnene?’ Maor too-t zee eur verhaal dee schot iede-
rene in de lach. ‘Izakan, i’j hebt ow kats vergist! Dát was jo geels het goeie kind neet. I’j bunt  
bi’j Simeon ewest, den herder. I’j hebt al ow én onze kadootjes an den verkaerden kleinen 
edaone’. Maor Ikazan schudden eur heufd. ‘Het was wisse het goeie kind wal’, zae ze. ‘Het mos 
hulen, het was kold, ze hadden honger. Dit was het kind dat ík mos vinnen.’  
 

Kiek, beste leu, dát kö-j no echt ne kerstgedachte neumen! Een verhaal van good doon én van 
zeen wordt het op an kump. Dát is waor dat (andere) kind van Kerst zich veur in zal zetten. Met 
alle leefde den Hee in zich hef én met wiesheid (zoas de olde Ikazan). Doon wat good is, doon 
wat God is. Al zien laeven lang én maer dan dat. Maor dát is waer een ander verhaal. Daor mo-
j dan ne andere kaere maor veur waerumme kommen. Dus: goodgaon, God gaon, en doon wat 
good is, doon wat God is! Dát begon... midden in de winternacht. 

Hans Hinkamp 
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Woord uit de regio  

 

Verwelkoming van de Opgestane Christus 
Over Kerst in het licht van de gein van Pasen 
 

‘Nu zijt wellekome’ is een topper op weg naar Kerst. 
Nu begint in de beleving van de meeste mensen Jezus 
met Kerst, om uit te komen bij Goede Vrijdag en Pa-
sen. Maar Kerst is een relatief jong feest, vanouds 
staat het Paasfeest centraal in elke christelijke tradi-
tie. Pasen, dáár begint het mee en van daaruit licht 
het Kerstfeest op. Dat hoor je terug in een ander 
kerstlied: ‘kwam op de aarde en droeg al zijn kruis’. 
Omdenken is een werkwoord dat past bij de Bijbel: 
het gaat steeds om ‘deze wereld omgekeerd’. 
 

Een woord dat mij daar enorm bij helpt is het woord-
je ‘gein’. Dat is bij ons terecht gekomen via het Jid-
disch. Het Hebreeuwse woord, waar gein van is afge-
leid, is ‘chen’. Dat wordt meestal vertaald met ‘gena-
de’. Gek is dat: wij associëren het woord genade he-
lemaal niet met gein. ‘Genade’ is voor velen een 
zwaar woord, dat in eenzelfde categorie thuishoort 
als ‘zonde’. 
 

Maar de hele Bijbel door 
gaat het om genade, is er 
ook gein en mag er dan ook 
gelachen worden. Overigens 
wordt nergens van Jezus 
verteld dat hij lacht. Wel dat 
hij huilt (om Jeruzalem, om 
Lazarus), of kwaad is (denk 
aan de tempelreiniging). 
Voor sommigen is dat een 
reden te zeggen dat wij als christenen niet mogen 
lachen… 
 

Ons Kerstfeest heeft geen tegenhanger in de joodse 
traditie. Maar ons christelijke Pasen heeft alles te 
maken met het joodse Pesach. De bevrijding uit de 
benauwdheid heeft alles te maken met de overwin-
ning op de dood. De banden van de (doods)angst 
mogen we achter ons laten. Dát is alle reden tot in-
tense blijdschap en grote vreugde. Een prachtig lied 
vind ik daarom lied 624, we lachen daar heel wat met 
elkaar: Ha-ha-ha-ha-ha-le-he-lu-hu-ja! 
 
Misschien heeft u wel een lied dat helpt om die gein 
ook al met Kerst uit te zingen!? 
 

Daan Bargerbos, PKN predikant  
in de hervormde gemeenten Diever en Dwingeloo 

 

Reageren? Dat kan! 
e-mail: ds.hg.diever-dwingeloo@xs4all.nl 
 
 

Amnesty International 
Write for Rights in de Johanneskerk 
 
Het is een traditie geworden dat Amnesty Internatio-
nal rond 10 december, de dag dat in 1948 de Univer-
sele Verklaring van de Rechten van de Mens door de 
VN werd aangenomen, te gast is in de Johanneskerk.  
Na afloop van de kerkdienst worden er door bezoe-
kers brieven en/of groetenkaarten geschreven voor 
geloofs- of politieke gevangenen in vaak menson-
waardige omstandigheden. 

 

Dit jaar zal alles anders zijn. Gezien de beperkende 
maatregelen i.v.m. Covid-19  worden er door de 
werkgroep geen schrijfacties georganiseerd waarbij 
mensen gezamenlijk brieven kunnen schrijven. Dat 
wil niet zeggen dat er niets gebeurt want hoe lastig 
onze huidige situatie ook is, vergeleken bij de mensen 
die gevangen zitten om hun geloof of andere onge-
wenste overtuigingen, kunnen wij ons nog heel com-
fortabel bewegen in onze verwarmde huizen én daar 
rondom heen. Niemand wil vergeten worden. Laten 
wij hen en hun families niet vergeten! 

 

Write for Rights gaat dus door, ook in Lichtenvoorde  
maar anders dan anders.  
Amnesty heeft Individuele Schrijfpakketjes samenge-
steld. In elk pakketje zit o.a. de informatie over 10 
geselecteerde mensen met de adressen van de auto-
riteiten aan wie de brief gericht wordt én het adres 
waar een groetenkaart naartoe gestuurd kan worden. 
De tekst van een voorbeeldbrief en groetenkaart 
hoort daarbij. 

 

We zullen ervoor zorgen dat u na de dienst op 6 de-
cember één of liever meer voorbeelden kunt mee-
nemen naar huis om daar de brieven of kaarten te 
schrijven. Het enige wat u dan nog moet doen, is de 
brieven met een internationale postzegel op de brie-
venbus doen. Het gemak dient de mens dus ook die 
zijn ter plaatse verkrijgbaar à €1,50 per stuk.  

 

En wilt u meer doen? U kunt zich bij ons opgeven 
voor een ‘schrijfabonnement’. Elke maand, behalve in 
augustus, wordt dan bij u een kant en klare brief be-
zorgd die u alleen maar hoeft te adresseren, te on-
dertekenen en te posten. Zelfs de postzegel is al voor 
u op de enveloppe geplakt. De kosten van het abon-
nement zijn 11 keer de prijs van een internationale 
postzegel. U kunt zich  hiervoor opgeven op 6 de-
cember in de kerk bij mij of per email:  
amnestyaaltenoostgelre@gmail.com 
Schrijf brieven tegen onrecht. Met jouw brieven ko-
men onschuldige mensen vrij. Met jouw brieven voe-
len mensen in zware situaties zich gesteund. Met 
jouw brieven strijd je tegen onrecht 
 
                                                                  Margo Molenaar 
                          Werkgroep Amnesty Aalten-Oost Gelre 

mailto:ds.hg.diever-dwingeloo@xs4all.nl
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GELEUF ’T NO MAOR ! 
 
Sinds enkele jaren verschijnen de verhalen uit de 
rubriek ‘’Geleuf ’t no maor! ‘’ van Kerkvenster Aalten 
ook in Op Weg. Een van de vaste schrijvers, Henk 
Lettink, stopt er na bijna 20 jaar mee. Hieronder vind 
u zijn laatste bijdrage. De wens voor de lezers van 
Kerkvenster aan het eind van het verhaal geldt uiter-
aard ook voor de lezers van Op Weg.  
 

Ne tied veur ..... 
 
Ene van de biebelbeuke, dee-t mi’j altied al an es-
prokkene hef, is het book Prediker. 
Misschien kump dat wal deur ne uutgave van het 
Nederlands Bijbelgenootschap in 1974 onder den titel 
‘Een twijfelaar aan het woord’. Ok, deurdat ik ooit es 
ene, wee dat wet ik neet maer, hebbe heuren zeg-
gen: “Prediker, dat is den man op de achterste banke 
van de synagoge. ‘Zo van ik zal ’t nog wal es zeen.’” 
Vandaor da-k ooit dat biebelbook in miene eigen 
moderspraoke vertaald hebbe en dat dat samen met 
Henk Krosenbrink ziene vertaling van het Hooglied 
onder den titel ‘Het mooiste leed’ in 2004 deur het 
Nederlands Bijbelgenootschap en het Staring Insti-
tuut uut egovvene is. 
Van het book Prediker hef kapittel 3 altied ne groten 
indruk op mi’j emaakt. Een kort stuksken uut dat 
kapittel: 
 
1 Alles hef zienen tied, 

ne tied is der veur alles wat een mense nao 
an ’t harte lig onder den hemel. 

2 Ne tied veur gebaorne worden, 
 en ne tied veur starven, 
 ne tied veur planten, 
 en ne tied veur opdoon, 
3 ne tied veur doodslaon, 
 en ne tied veur waer baeter maken, 
 ne tied veur afbraeken, 
 en ne tied veur opbouwen, 
4  ne tied veur zitten te liepen, 
 en ne tied veur lachen, 
 ne tied veur in de rouw waen, 
 en ne tied veur dansen, …. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zo geet dat dan nog een antal verzen wieter. 
Wat der neet in steet, althans neet met zovölle 
waorde, is: 
 
 Ne tied veur kommen, 
 en ne tied veur gaon. 
 
En dee tied van gaon is der veur mi’j as schriever in 
‘Kerkvenster no ekommene. 
 
Maor dat ‘gaon’ is veur mi’j ok verbonden met een 
mooi leed, dat in de kerke geregeld bi’j het uut meka-
re gaon an het ende van ne deenst mekare to ezon-
gene wordt. Leed 416 uut het leedbook. Azze wi’j dat 
bi’j ons in de kerke zingen mot, zing ik het altied in 
miene eigen spraoke. En dat geet zo: 
 
1 Gao met God en Hee zal met ow waen. 

Kort bi’j ow, op al oww’ waege 
met zien’n raod en troost en zegen. 
Gao met God en Hee zal met ow waen. 

 
2 Gao met God en Hee zal met ow waen: 

bi’j gevaor, in bange tiede, 
aover ow zien’ vlöggels spreiden. 
Gao met God en Hee zal met ow waen. 

 
3 Gao met God en Hee zal met ow waen: 

in zien’ leefde ow bewaren, 
in den dood ow laeven spaoren. 
Gao met God en Hee zal met ow waen. 

 
4 Gao met God en Hee zal met ow waen, 

töt wi’j waer mekaar’ zölt treffen, 
in zien’n naam’ ons goondag zeggen. 
Gao met God en Hee zal met ow waen.  
 
 

– 0 - 0 – 0 – 0 – 0 -   
 
Dat wense ik owleu as laezers van ‘Kerkvenster’ alle-
maole to: Goodgaon met mekare! 
 

– 0 - 0 – 0 – 0 – 0 -   
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Wee is Henk Lettink?   (Bron:www.dialectkring.nl) 
 
Hee worden in 1936 
gebaorne in de buurt-
schap Dale bi’j Aalten. 
Hee laeren veur on-
derwiezer en warken 
tot an zien pensioen 
een groot antal jaoren 
in Hoogeveen. Hee 
warken daor as laeraar 
Duuts en wont daor no 
nog.  
 
Van um verschenen de gedichtenbundels ‘Gewoon 
en dat is gek genog’ (1985) en ‘Waterlaoge’ (1990). 
Hee warken met an verscheiden dialectbundels en an 
het ‘Jaarboek Achterhoek en Liemers’. In dat jaor-
book publicaeren hee vanaf 1990 elk jaor een artikel 
met den titel ‘Ovver den paol’. Daorin bestaeden hee 
andacht an het wark van ne schriever uut het angren-
zende Nederduutse taalgebeed. 
Daornaost is hee lid van de warkgroep ‘Dialect en 
religie’ van het Staring Instituut in Deutekem. Daorin 
hef hee met ewarkt an de samenstelling van ‘Psalmen 
en gezangen in ’t Achterhooks en Liemers (1998). Ok 
hef hee enkele biebelbeuke, waoronder Prediker en 
Lucas, in het Achterhooks vertaald. De vertaling van 
Lucas is in april 2002 deur het NBG (Nederlands Bie-
belgenootschap) in samenwarking met het Staring 
Instituut uut egovven, ‘Prediker’ samen met Henk 
Krosenbrink ziene vertaling van ‘Hooglied’ in 2004  
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

     
Op de drempel 
van een nieuw jaar 
voelen we ons kleiner 
dan anders: 
als kralen aan een ketting, schakels 
tussen een vorige generatie 
en een volgende, 
mensen die, 
eenmaal gekomen, 
ook weer zullen gaan. 
Kleiner dan anders 
voelen wij ons. 

 

 

 
Protestantse Vrijwilligers Groep 
 
Beste bezoekers van onze middagen voor ouderen, 
vanwege de vele maatregelen om de corona-
pandemie de baas te blijven hebben we helaas dit 
jaar niet veel van onze samenkomsten kunnen genie-
ten. Voor iedereen is dit natuurlijk een groot gemis. 
Om samen van een kerstviering te kunnen genieten 
zit er ook helaas niet in. We denken dat iedereen dit 
zal begrijpen. Toch gloort er licht aan de horizon: met 
de nu binnenkort verwachte komst van een vaccin 
tegen de Corona hopen we in het komende voorjaar 
de draad weer op te kunnen pakken. 
We zouden het erg prettig vinden wanneer u ideeën 
hebt voor een leuke en interessante middag. Waar 
geniet u van? Laat ons dat weten dan gaan we er met 
plezier mee aan de slag. 
Met het vooruitzicht van een spoedige beheersing 
van de pandemie wensen we u allen toch heel pretti-
ge kerstdagen en een fijne jaarwisseling toe. We ho-
pen u allen in 2021 weer gezond en wel te kunnen 
ontmoeten.  

   Namens de PVG-medewerkers 
                   Annie Bosman 

 
 

 
Grote God, 
wie voor ons kwamen en gingen 
vonden in hun kwetsbaarheid 
geborgenheid bij U: 
woorden die hen de weg wezen, 
liefde die hen dragen kon. 
Mogen wij hun voetsporen vinden 
en volgen. 
 
                                       Margreet Limburg-Klokke 
 

         (Uit: Zeggen en zwijgen, Oecumenisch 
    gebedenboek voor alledag)      

Op verzoek van onze penningmeester mevr. N. Kip vra-
gen wij alle medewerkers die onkosten hebben gemaakt 
voor hun bezoekwerk dit uiterlijk voor 15 december te 
declareren bij haar. Deze kosten zijn b.v.  voor bloemen, 
kaarten voor 75 jarigen of ouder, zieken enz. 
Bonnetjes voorzien van uw naam en bankrekening-
nummer graag in te leveren op onderstaand adres. 
(graag in brievenbus). Het bedrag zal op uw rekening-
nummer worden gestort. 
 
  Mw. N. Kip-Jacobs,  
  Staringstraat 34 te Lichtenvoorde.   
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Het evangelie van Klink   
 
Een vrije bewerking van het Kerstevangelie geschre-
ven door ds. Axel Wicke uit Den Haag 
 

 
 

De handen van de herbergier ken ik. Hij heeft harde 
handen, vol eelt, van al het gesjouw met spullen, 
tafels en stoelen. Op de avond dat het gebeurde was 
hij er ook eventjes. Ik merkte het aan zijn handgreep: 
Hij is het. Ook hij wil zien wat er gebeurt. Maar eigen-
lijk begon alles met die kleine vrouwenhand. 
 

Die hand was zó koud. Tot op het bot verkleumd, als 
je het mij vraagt. Zij had mij net aangeraakt toen er 
een warme mannenhand bij kwam. Hij hield mij vast 
terwijl die twee naar binnen keken en diep zuchtten. 
Ik vroeg mij af: wat willen die twee hier? Op dit tijd-
stip? De stem van de herbergier hoorde ik even maar 
hij was al weer weg. De man zei: “Nou goed, veel is 
het niet. Maar wat beters vinden we ook niet meer, 
op dit tijdstip.” 
 

En zij? Zij zuchtte aan één stuk door. Ik vroeg mij af, 
of ze altijd zo vreemd waren. Voortdurend liep de 
man heen en weer. Eerst met een ezel en bagage. 
Daarna met een lont en olie voor de olielamp, en wat 
te eten. Zijn handen heb ik zo wel leren onthouden. 
Hij wist wel van aanpakken! Jozef, zo noemde zij 
hem. Jozef. En zij? Haar ben ik zeker niet vergeten. 
Haar hand was zo zacht. Zij legde hem zo teder op 
mij. Maar koud! Zo koud, haar hand! Ze was moe, dat 
kon ik merken. 
 

Maar op één of andere manier straalde zij iets uit, 
niet te beschrijven. Alsof zij al heel wat achter zich 
had, maar nog veel meer voor de boeg! Dat zijn zo-
maar vermoedens, want als deurgreep weet je dat 
niet zo precies. Ik zie immers niets. Maar ik voel wel 
veel. Je voelt soms zelfs wat er gezegd wordt. Soms 
moet je gewoon op je gevoel afgaan, nietwaar? Dát 
heb ik wel geleerd. 
 

Toen ik het eerste gekrijs hoorde, werd mij duidelijk 
wat er aan de ‘hand’ was. Ik zeg jullie: dát was speci-
aal! Natuurlijk, ik weet hoe een koe haar jong krijgt. 
Of soms een schaap. Maar dit? Dit was heel wat an-
ders. Alsof de tijd stil staat. Ze heeft gezucht, gepuft 

en het uitgeschreeuwd. Zij heeft het er uit ge-
schreeuwd. Heftig! Ook hij heeft wat afgezucht. Liep 
eerst om haar heen, met een verkoelend natte doek. 
Later hield hij haar hand vast en week niet meer van 
haar zijde. En ik dacht aan haar hand en wist: zij heeft 
kracht. 
 

En toen dus dat eerste gekrijs en daarna werd er ge-
huild en gelachen, tegelijk. “Kijk nou toch, kijk nou 
toch”, zei hij steeds weer. Zij zei helemaal niets. Maar 
ze was zo stralend aanwezig dat ik het zelfs nog voel-
de. Dan ineens kabaal. Geblaf, geblaat en het stom-
melen van voeten. Kuchen. Diepe, verlegen, stem-
men. En aarzelende handen.”Die gaan niet zomaar 
naar binnen”, dacht ik. En dat was ook zo. “Mogen 
wij?” Het mocht.  
 

En ik ging van hand tot hand. Sterke, vieze, maar  
tegelijk ook voorzichtige handen. Toen nog meer 
handen, vreemde handen, die op de deur klopten. 
Dat heeft echt nog nooit iemand gedaan: aanklop-
pen. Geen idee waar ze vandaan kwamen, die 
vreemde bezonnen handen. Mooie handen hadden 
die drie, zonder eelt of littekens, goed verzorgd. Ze 
omsloten mij als een zegel en ze kwamen van ver 
weg, dat voelde ik. 
 

Toen ze binnenkwamen werd het stil, op een plechti-
ge manier. Ik voelde de verwondering. Er werden 
dingen uitgepakt en achtergelaten. Handen. Veel 
handen, werden gegeven en geschud. En weer even-
zoveel handen, maar nu gingen ze de andere kant op. 
Toen was ik weer alleen met hen; één en één was nu 
drie. En wéér werd het stil, als nooit tevoren. Natuur-
lijk was er het geluid van dieren. Maar daarboven een 
heel bijzondere stilte. 
 

 
 

Zo’n stilte hing er nog nooit in de stal. Een verade-
mende stilte, vredig. Als deurgreep, als klink, heb je 
altijd vragen: Wie? Wat? Waar? Waarom? Maar nu 
even niet. Alleen die stilte. een stilte zonder vragen. 
Op die avond géén vragen, géén twijfels, of onzeker-
heid. Alleen handen, een komen en gaan, handen die 
wisten: hier, bij dit kind, zitten we goed. 
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Geef de Johanneskerk  
de toekomst! 

 

Begin 2021, 16 tot en met 30 januari, staat in het 
teken van Actie Kerkbalans. We willen iedereen van 
harte uitnodigen om weer deel te nemen aan deze 
actie. Met elkaar kunnen we veel betekenen voor de 
samenleving waarin iedereen juist nu veelal op zich-
zelf is aangewezen.  
De coronacrisis had, en heeft, grote gevolgen. Niet 
alleen voor die samenleving, ook voor ons als kerk. 
Nabijheid in de anderhalve-meter-samenleving vroeg 
om de nodige aanpassingen. Samenkomen zoals we 
gewend waren kon even niet meer. Het omzien naar 
elkaar moest ineens heel anders worden vormgege-
ven. Vanuit het oogpunt ‘wat kan er wèl’ hebben we 
hier zo goed mogelijk op ingespeeld met online kerk-
diensten, berichten in de Elna en op Facebook, an-
sichtkaarten en natuurlijk het prachtige memoryspel. 
Deze nieuwe manier van omzien naar elkaar bracht 
extra kosten met zich mee die we zonder enige aarze-
ling op ons hebben genomen. Anderzijds waren er 
minder inkomsten door het wegvallen van het collec-
teren op de vertrouwde manier. Uw steun in 2021 is 
daarom van een nog groter belang geworden willen 
we de Johanneskerk waarborgen voor de toekomst. 
We hopen volgend jaar weer veel mooie activiteiten 
op te kunnen starten zoals de AKZ-diensten, een aan-
sprekend programma van Vorming en Toerusting en 
ontmoeting bij de koffie na de kerkdienst. Activiteiten 
met inhoud en ontspanning, waar u echt iets aan 
heeft. Ondanks alle beperkingen van deze tijd hebben 
we samen laten zien dat de Johanneskerk is blijven 
omkijken naar elkaar. Iets om trots op te zijn! 
Het is belangrijk dat de Johanneskerk van betekenis 
kan blijven, ook in de toekomst. We hopen dan ook 
op wat extra financiële steun tijdens de Actie Kerkba-
lans 2021. Alleen samen geven we de Johanneskerk 
de toekomst!  

De kerkrentmeesters 

 

Ouderling 
 
Mijn naam is Bernarda Roelofswaard. Op 17 januari 
2021 word ik bevestigd als ouderling van de Johan-
neskerk. Ik neem de wijk over van Trudy de Jongh. 
Het gaat om de Muziekbuurt, Zuivelstraat, Kerkhof-
laan en in de Esstraat behoort de familie Te Boveld 
ook bij mijn wijk. 
Helaas kan door het corona virus het gewone be-
zoekwerk niet op de gebruikelijke manier plaats vin-
den. Belt u mij als u een bezoekje wilt! 
Het telefoonnummer staat hieronder! 
Ik wens u allemaal veel sterkte in deze rare tijd met 
dit virus onder ons. Toch wens ik u bij deze fijne 
feestdagen en dat het Licht van Jezus door zijn komst 
op aarde voor u mag schijnen! 
                                                                   Hartelijke groet, 
                            Bernarda Roelofswaard, Irenestraat 2 

                                                                tel. 05443-379587 
 

Bedankje 
 
De meesten van jullie zullen gehoord hebben dat ik 
sinds begin augustus getroffen ben door een hersen-
infarct. Het gevolg is dat ik rechtzijdig verlamd ben en 
dat ook zal blijven. Ik wil jullie bedanken voor de 
steun middels kaarten, bloemen, appjes en telefoon-
tjes. 
Het is geweldig dat jullie zoveel aan mij hebben ge-
dacht. Nogmaals mijn oprechte dank aan jullie voor 
dit meeleven. Het heeft mij geholpen in de aanvaar-
ding van het gebeurde. 
Door de corona maatregelen is het bijna niet mogelijk 
mij te bezoeken, wat wel jammer is. Misschien kan 
het in de toekomst wel weer! 
Een hartelijke groet vanuit nu nog Pronsweide en per 
27 november uit Hof van Flierbeek, somatische afde-
ling. 
                                                             Dini Scholte-Laning 
                                                      Ook mede namens Jan 

 

Memoryspel Johanneskerk 
 
Op het bij de vorige Op Weg meegeleverde memory-
spel van onze kerk zijn inmiddels heel veel enthousi-
aste reacties binnen gekomen.  
Mocht iemand het spel niet ontvangen hebben (bij-
voorbeeld omdat het doosje niet door de brievenbus 
paste), of als men graag een extra exemplaar wil 
hebben om iemand mee blij te maken, er zijn nog de 
nodige doosjes op voorraad. Deze zijn verkrijgbaar in 
de consistorie van de Johanneskerk. U kunt ook een 
berichtje sturen via email: info@pkn-lichtenvoored.nl 
U kunt ook de koster, scriba of dominee bellen om 
een afspraak te maken om er eentje af te halen. 

mailto:info@pkn-lichtenvoored.nl
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Eeuwigheidszondag  
 
Een warm gevoel bij het naar binnen gaan. Gevoel 
van saamhorigheid. Acht kaarsen die branden om 
acht geliefde mensen te herdenken. Acht namen die 
genoemd worden. Gré, Mimi, Bennie, Alfons, Ton, 
Ger, Henny, Gijs. Kaarsen die met hun licht iets van 
de opstandingskracht uitstralen. 
 
We voelen ons verbonden met onze kerkelijke ge-
meente, we voelen ons verbonden met elkaar. 
 
Een bijzonder gevoel zoals we daar zijn. Met onze 
liefde, met ons verdriet, met onze kwetsbaarheid.        
Samen maar toch ook alleen, gesteund door liefde-
volle woorden en gebaren, een  bemoediging  die zo 
nodig is. 
Wij voelen gemis, moesten  afscheid nemen en moe-
ten verder leven met gemis van onze dierbaren. 
 
Mooie gedichten worden met warmte aan ons door-
gegeven over een  levende vlam die niet uitdooft, 
over namen die nog doorklinken in de ruimte. In dia-
lect psalm 131 gelezen door Herman Finkers. 
 
Warme woorden van onze dominee Hans Hinkamp 
die een weg vinden naar ons hart, woorden die troost 
geven, rust schenken, helpen los te laten. Zo waarde-
vol.  
We vragen God ons gebed te horen. We vragen om 
kracht te geven. Vrede. Liefde. Warmte. Medeleven.  
Om zo bemoedigd de toekomst in te kunnen gaan. 
 
Johan en Bas geven ons de muzikale bemoediging, 
die keer op keer hiervoor ook zo’n  goed gevoel gaf. 
Een blij gevoel van verbondenheid, ook  bij liederen.  
 
Lieve medemensen. Ik ben dankbaar voor het ge-
schenk van deze dag, deze Eeuwigheidszondag. Het 
ga u goed. Wij leefden altijd in Geloof, Hoop en Lief-
de. Fons zei; “ Good Gaon,  en Ria, pluk de dag, ge-
niet, het leven is kort.” 
                                                       De familie Stapelbroek. 
 
 
 
 
 
 
 
Een goed en gezond nieuwjaar toegewenst! 
 
Redactie Op weg, 
Marja, Grietje, Hans en Dianne 
 
 

Psalm 131  
 
’n Bedevaartsleed, van David 
 
Mien herte is nich greuts, 
Ik kiek nich astraant oet de ogen; 
Ik hoal miej nich gängs met grote zaken, 
Met wat miej boaven ’t benul geet. 
Nee, ik heb miejzölf tot röst bracht, 
ik bin stiller wörden, 
zo as nen kleanen biej de moder lig, 
as zonnen kleanen, zo bin ik. 
 
Zee noar UM oet, Israël, 
van now of an veur aaltied. 
 
[Mijn hart is niet trots 
ik kijk niet brutaal uit de ogen 
ik hou me niet bezig met grote dingen 
met wat mij boven het verstand gaat 
Nee, ik heb mijzelf tot rust gebracht 
ik ben stiller geworden 
zo als een kleintje bij de moeder ligt 
als zo’n kleintje, zo ben ik 
 
kijk naar Hem uit, Israël 
van nu aan voor altijd.] 
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NBG-blogserie over lastige bijbelteksten 
 
Als je alles kwijtraakt, moet je dan nog, net als Job, 
God prijzen? Of als je oprecht naar God zoekt maar 
Hem niet vindt, wat klopt er dan van Jezus’ belofte 
‘zoek en je zult vinden’? 
Op zulke vragen gaan het Nederlands en het Vlaams 
Bijbelgenootschap (NBG en VBG) in, in de blogserie 
‘Schurende bijbelteksten’. 
 
‘Als mensen merken dat mooie beloften of uitspraken 
uit de Bijbel helemaal niet kloppen met hun eigen 
ervaringen, kan dat een reden zijn om af te haken. Ze 
stoppen met bijbellezen of raken zelfs hun geloof in 
God kwijt’, zegt Anne-Mareike Schol-Wetter, Hoofd 
Bijbelgebruik bij het NBG. ‘Zulke bijbellezers willen 
we helpen door hun een ander perspectief op die 
bijbelteksten aan te reiken.’ 
 
Halleluja roepen 
Auteurs van de blogs in deze serie zijn onder anderen 
de predikanten Tjaard Barnard, Ad van Nieuwpoort, 
Arie van der Veer en Paul Visser uit Nederland en uit 
Vlaanderen Jannica de Prenter. Vanuit hun eigen 
persoonlijke en pastorale ervaring laten ze hun licht 
schijnen over bijbelteksten die te mooi lijken om 
waar te zijn. 
 
Kleurrijk palet 
In het voorjaar van 2019 stelde het Bijbelgenoot-
schap zijn bijbelplatform debijbel.nl open voor blogs 
van schrijvers uit de breedte van christelijk Nederland 
en Vlaanderen. Sindsdien verschenen elke week twee 
of drie nieuwe blogs die de actualiteit, maatschappe-
lijke kwesties of het persoonlijk leven belichten van-
uit de Bijbel. Dit kleurrijke palet aan blogs is bedoeld 
om de veelkleurigheid van de Bijbel uit de verf te 
laten komen. De blogs trokken in 2019 ruim 300.000 
lezers, bijna vier keer zoveel als in eerdere jaren. 
 
Welke tekst schuurt volgens u? 
Wat is voor u zo’n schurende bijbeltekst? Is er een 
tekst die u altijd al geprikkeld heeft, en waar u niet 
goed mee uit de voeten kunt? Laat het ons weten, 
dan gaan we na of we deze tekst in de serie kunnen 
meenemen. Stuur uw bijbeltekst naar in-
fo@bijbelgenootschap.nl onder vermelding van 
‘Schurende bijbeltekst voor blog’. Wie weet ziet u er 
een blog over verschijnen. 
 

 

Een kerk die werkt. 
 
Van mevrouw Ria Stapelbroek kregen we een schrij-
ven, waarin ze onder woorden brengt hoezeer ze zich 
realiseert wat de rol van de kerk in de samenleving is, 
met name in deze coronatijd. Ze laat aan de redactie 
over of en hoe haar inbreng geplaatst zal worden. 
Hieronder samengevat wat ze wil doorgeven. 
 
Het opschrift luidt: Ode aan de kerk. 
 
Zoveel manieren waarop de kerk zich presenteert. 
Leek altijd zo gewoon, maar nu zoveel weg valt blijkt 
ineens op hoeveel vlakken de kerk bezig is. Kaarten, 
paas- en pinkstergroeten, gedichten, telefoontjes, 
een memoryspel, financiële ondersteuning waar no-
dig, een bloemetje, fruit, te veel om op te noemen. 
Ook voor corona zich aandiende werd er al veel ge-
daan door vrijwilligers in onze kerkelijke gemeente. 
Maar het is net of dat nu pas doordringt. Althans, of 
nu pas opvalt hoeveel werk verzet wordt. Heel veel!! 
 
Ook na het overlijden van Ria haar man ondervond zij 
veel steun. Een mooie dienst in de Bonifatiuskerk 
(waar toen binnen de coronaregels nog meer perso-
nen in mochten dan in de Johanneskerk). Een dienst 
geleid door dominee Hans Hinkamp, ook online te 
volgen. Een protestantse voorganger in een rooms 
katholieke kerk. De plechtigheid op de natuurbe-
graafplaats. Uit binnen- en buitenland kwamen meer 
dan 200 reacties in de vorm van  kaarten, mail en 
telefoontjes. En ook het meeleven  vanuit de kerk 
was overweldigend.  
 
Maar niet iedereen is bij een kerk aangesloten,  reali-
seert Ria zich. En veel van die mensen voelen zich 
eenzaam. Zouden ook wel wat warmte en steun kun-
nen gebruiken. Kortom, een kaartje, een tijdschrift, 
een praatje aan de deur, denk er eens aan als het zo 
uitkomt.  
 
Aan het eind wenst Ria iedereen een goede gezond-
heid, met een hartelijke groet. 
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Het volgende nummer. . .   
 

voor de maand januari / februari komt uit in de week 
voor zondag 17 januari 2021.  
Kopij moet uiterlijk maandag 4 januari 2021 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. B. Roelofswaard  37 95 87 
      Mevr. E. Tieltjes   37 35 32 
9.   Mevr. W. ten Barge   37 31 97 
10. Mevr. S. Kraaij  79 50 23 
      Mevr. M. Lensink   37 57 95 
      Mevr. E. Tornij   37 96 91 
11. Mevr. W. ten Barge  37 31 97 
12. Mevr. J. ter Haar   37 15 28 
 
ADRESSEN: 
Ds. J.J. Hinkamp 
Dijkstraat 17, 7131 DM Lichtenvoorde 
tel. 37 14 09 
Email:  hans@hinkamp.info 
 

Scriba : R. te Kronnie 
Pastoor Scheepersstraat 17 
7134 RB Vragender 
tel. 376706 
Email: r.a.tekronnie@upcmail.nl 
 
Kerkgebouw : "Johanneskerk" en  
Gemeentecentrum : "Johanneshof" 
Rentenierstraat 9, 7131 DK Lichtenvoorde 
tel. 37 60 56 
 
 

 

Contactpersoon voor afspraken Johanneshof:  
T.H. de Bruijn – Timmerman 
Esstraat 34, 7131 CT Lichtenvoorde  
tel. 06-25072817 (10-11 en 19-20 uur) 
johanneshof@pkn-lichtenvoorde.nl 

 

Beheer Johanneshof: Ph. de Bruin – de Bruijn 
Klaasbos 1, 7131 SZ Lichtenvoorde 
tel. 06-21376237 e.bruin35@kpnmail.nl 

 

Koster kerkgebouw : G.J. Otten 
Beatrixplein 7, 7131 XW  Lichtenvoorde 
Tel. 0544 – 37 34 93 koster@pkn-lichtenvoorde.nl 

 

Ledenadministratie:  
Mevr. L. Schutten-Markvoort 
Hillenstraat 1, 7131 ZN Lichtenvoorde 
tel. 37 64 68  Email:  
fritsenlucyschutten@upcmail.nl 

 

Cantor-Organist: H.J. Meerdink 
Mr.  Meinenweg 30, 7107 AN Winterswijk 
tel. 0543 - 56 35 72 

Organist:  B. Tieltjes,  

Sperwer 17, 7132 EM Lichtenvoorde 
tel. 0544 - 84 33 56 

 

Vorming en Toerusting:  S. Tamminga 
Diepenbrockstraat 13, 7132 AM Lichtenvoorde 
tel. 37 27 52 

 

Administratie Kerkrentmeesters en Administratie 
Diakonie: F.J. van Lochem  

Penningmeester Kerkrentmeesters: F.J. van Lochem  
Van der Meer de Walcherenstraat 10 
7131 EN Lichtenvoorde 
tel. 37 47 23 

 

Penningmeester Beheerscommissie Johanneshof: 
C. Langbroek 
Schatbergstraat 92, 7132 AB Lichtenvoorde 
tel 06-54336693 

 

Bankrekeningen Protestantse Gemeente Lichtenvoorde 
IBAN: NL 84 RABO 0336115474  
(Kerkbalans, Giften, Collectemunten) 
IBAN: NL 10 RABO 0386116717  (Exploitatie Johanneshof) 
IBAN: NL 15 RABO 0373724586  (Bijdragen Solidariteitskas) 
IBAN: NL 37 RABO 0373724578 (Collectenrekening) 
IBAN: NL 87 RABO 0373724551  (Kerkblad Op Weg) 

 

Penningmeester Diaconie: J. Wildenbeest,  
Zieuwentseweg 17, 7131 LA Lichtenvoorde 
tel. 37 24 48 
IBAN: NL 46 RABO 0336121687  
t.n.v. Diaconie Protestantse  Gemeente Lichtenvoorde 
 
Penningmeester PVG: mevr. N. Kip, Staringstraat 34, 
7131 XB Lichtenvoorde tel. 37 24 67 
IBAN: NL 89 RABO 0386140030      

 

Begraafplaats Vredehof: J. Niewold 
Willy Brandtplein 242, 7007 LH Doetinchem 
Telefoon: 0314-843947  
IBAN: NL 13 RABO 0336163797 

http://www.pkn-lichtenvoorde.nl/
mailto:hans@hinkamp.info
mailto:r.a.tekronnie@upcmail.nl
mailto:johanneshof@pkn-lichtenvoorde.nl
mailto:e.bruin35@kpnmail.nl
mailto:koster@pkn-lichtenvoorde.nl
mailto:fritsenlucyschutten@upcmail.nl
x-apple-data-detectors://2/0
x-apple-data-detectors://2/0
tel:06-54336693
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Kerkdiensten 
 
zondag 6 december 
tweede zondag van advent 
10.00 uur ds. J.J. Hinkamp 
aanvullende collecte: onderhoud gebouwen 
 
zondag 13 december 
derde zondag van advent 
10.00 uur ds. J.J. Hinkamp 
aanvullende collecte: algemeen kerkenwerk 
 
zondag 20 december 
vierde zondag van advent 
10.00 uur ds. W.N. van Loon-Kuiper, Sinderen 
aanvullende collecte: St. Hope 
 
maandag 21 december 
akz dienst/christmas carols 
19.30 uur ds. J.J. Hinkamp 
aanvullende collecte: onkosten 
 
donderdag 24 december 
kerstnachtdienst 
22.00 uur ds. J.J. Hinkamp 
aanvullende collecte: eredienst 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
vrijdag 25 december 
eerste kerstdag 
10.00 uur ds. J.J. Hinkamp 
aanvullende collecte: kinderen in de knel 
 
zondag 27 december 
10.00 uur ds. J.J. Hinkamp 
aanvullende collecte: cantorij 
 
 
donderdag 31 december 
oudejaarsdag 
19.30 uur ds. J.J. Hinkamp 
aanvullende collecte: eindejaarscollecte 
 
zondag 3 januari 
10.00 uur ds. J.J. Hinkamp 
aanvullende collecte: eigen project diaconie 
 
 
zondag 10 januari 
10.00 uur ds. J.J. Hinkamp 
aanvullende collecte: pastoraat 
 
zondag 17 januari 
bevestiging ambtsdragers 
10.00 uur ds. J.J. Hinkamp 
aanvullende collecte: onkosten 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
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 diaconie,  
de kerk en de ‘aanvullende collecte’. 
 
 
 

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

