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In dit nummer: 
 
Kerkbalans 2021 
 
Een offline jaar gewenst 
 
Bevestigingsdienst 
 
40 dagen Kerk in Actie! 
 
Doorgeven 
 
 
 
 
 

 
 

Er is hoop door de Vader ons gegeven 
er is hoop voor de mensen om ons heen 

er is hoop ook al zit het nu nog tegen 
er is hoop, weet ook jij staat nooit alleen. 

 

Alie Holman  
 Bron: gedichtensite.nl 
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 Voortborduren. 
 
Om te beginnen een gezegend nieuwjaar ge-
wenst. Met hopelijk gezondheid en geluk. Maar 
ook als die twee (soms) ontbreken in elk geval 
nog dat gegeven dat je een gezegend mens bent 
en mag zijn. Het was een bijzonder jaar. Een raar 
jaar. Een bijzonder raar jaar, mag je wel zeggen. 

Wie zei dat niet. Een jaar waarin veel stil viel. Veel 
wat vanzelfsprekend was niet meer vanzelfsprekend 
was. Daar laat ik het maar bij, wat dat betreft. 

 

Ik wil graag voortborduren op wat ik schreef in sep-
tember. Ik kwam er toen niet uit. Nog niet helemaal 
misschien. Maar ik denk dat ik een stapje verder ben. 
En dat stapje wil ik doorgeven. 
 

In september schreef ik:  Gelukkig waren er de online 
diensten. Die zorgden wat mij betreft  voor een stukje 
verbondenheid. En ik merkte dat ik die verbondenheid 
nodig heb. Op de een of andere manier vind ik het 
makkelijker om dat geloof in IK BEN vast te houden 
samen met anderen. Dat het ook zonder anderen kan 
geloof ik ook. Ik denk aan Nelson Mandela die jaren in 
eenzaamheid op een eiland gevangen werd 
gehouden. Maar ik vind het moeilijk. Het is een beetje 
als geloven op een onbewoond eiland. Je bent er 
aangespoeld. En daar zit je dan. Te zitten. 
 

Waar hangt het vanaf of je het dan redt? Of je dan 
gelooft? Of je ervaart dat IK BEN er ook is, op dat 
eiland? Ik heb er zo mijn gedachten over. En ik denk 
daar nog een tijdje over door. Want dat is wat ik aan 
die kerkdienstoze tijd heb overgehouden. Dat ik 
opnieuw ben gaan nadenken wat ik geloof. Wat  kerk 
voor mij betekent. Is die kerk er vooral voor de 
gezelligheid. Voor de ontmoeting met elkaar. Heb ik 
die kerk nodig om IK BEN te ervaren? Of heeft die kerk 
mij nodig. Hebben de anderen in die kerk mij nodig 
om IK BEN te ervaren? Of een beetje allebei? 

 

Begonnen met de vraag wie of wat een constante 
factor is. Kwam uit bij de enige constante factor die 
zichzelf IK BEN noemt. Denk nog even door over de 
functie van de kerk voor mij, of mijn functie voor de 
kerk. Wie weet wordt dit nog eens vervolgd. 
Misschien hebben jullie de antwoorden al wel. Ik denk 
er nog even over.  
 

Inmiddels zijn er vier maanden verstreken sinds ik dit 
schreef. Nog steeds online diensten. Cabaretiers 
maken zich druk om het spelen voor een lege zaal. 
Het missen van publiek. Wat zal het voor een 
predikant betekenen. Zondag aan zondag, en nog wat 
extra diensten in kersttijd, voor een (vrijwel) lege 
kerk staan. En toch keer op keer proberen om je 
boodschap door te geven En niet zozeer JE 

boodschap maar DE Boodschap met een hoofdletter. 
En dan de organist en pianist. Niemand die meezingt. 
Je bent solist. 
 

Maar goed, blijft mijn vraag: “Kan ik zonder de kerk?” 

 

En dan een artikel in de NRC van 24 december. De 
kop: De gelovige kan het best even alleen af. Geen 
bedevaartgangers naar Mekka. Een eenzame paus op 
het Sint-Pietersplein. Geen bedevaartgangers naar 
Santiago.De schrijver, Lofti El Hanidi, noemt ook de 
vrijheid van godsdienst die sommige gelovigen 
hanteren om ‘gewoon’ te blijven samenkomen.  Ga 
daarover de discussie niet aan, adviseert hij. Doe 
liever een beroep op hun vroomheid of hun 
persoonlijke relatie met God. Met zo’n 
vertrouwensrelatie  zou de gelovige het in principe, al 
dan niet tijdelijk, zonder gebedshuis moeten kunnen 
doen. Vervolgens wijst de schrijver op kerkvaders, 
monniken en anderen die het liefhebben van God in 
volkomen eenzaamheid volbrachten.   Natuurlijk zal 
het niet iedereen gegeven zijn in de praktijk een 
kloosterleven na te streven. Maar improviseren kan.  
 

 
 
Inderdaad, denk ik. Ook thuis kan je de stilte zoeken. 
God zoeken. Het begrip stille tijd is bij veel mensen 
bekend.  Maar is dat niet ook nodig als er wel 
diensten zijn? Als de kerken open zijn? Dan moet je 
toch ook door de week je contact met God 
onderhouden. Hoe dan ook. Dat stopt niet bij de 
kerkdeur toch? Net zomin als het contact tussen jou 
en je vriend of vriendin stopt nadat je die hebt 
uitgezwaaid.  
 

Zover ben ik inmiddels. Alleen weet ik dat het me niet 
mee zal vallen om in mijn eentje dat contact te 
onderhouden. Dat vraagt iets van me. Daar ga ik 
vervolgens maar weer eens over nadenken. Maar dat 
het moet kunnnen, daar geloof ik nu in. Zoals de kop 
van het artikel zegt: De gelovige kan het best even 
alleen af. En dan is alleen niet zonder God. Maar wel 
zonder de kerk. Conclusie (maar dat vind ik al jaren) 
God is niet hetzelfde als de kerk. 
                                                                                     marja 



3 

 

 

Pastorpraat dominee Hinkamp  
 

Onder klokgelui van de Johanneskerk zijn we 
onlangs het nieuw jaar ingegleden. Geruisloos 
was het allemaal niet. Her en der bleek er toch 
nog het nodige vuurwerk aanwezig te zijn. Maar 
in betrekkelijke rust zijn we een nieuw jaar be-

gonnen. Nu maar hopen dat de coronacijfers de ko-
mende tijd niet gaan knallen. 
 

 
 

Ik hoop van harte dat het de komende tijd de goede 
kant opgaat. Want zo’n stille en onwerkelijke kerst als 
het afgelopen jaar hoop ik niet nog vaker mee te 
maken. Deze keer geen kerstmiddagen en andere 
activiteiten. Ook al is het soms een drukke tijd, ik heb 
de gezellige drukte wel gemist. Toch was de drukte er 
niet echt minder om. Want alle vieringen (en de 
kerstverhalen) vragen meer tijd dan gemiddeld. Het 
was best een puzzel om alle diensten een eigen in-
kleuring te geven. Maar zo’n lege kerk bij de Christ-
mas Carols, en bij de kerstnachtdienst en op de ker-
stochtend? Ik kan en wil er niet aan wennen! 
 

Helaas zal dit vermoedelijk nog wel even duren en zit 
er voorlopig weinig anders op dan door te gaan op 
deze weg. Maar met musici, koster en lectoren gaan 
we zeker door om goede en verzorgde kerkdiensten 
aan te blijven bieden. Suggesties voor verbeteringen, 
tips, vragen of verzoeken? Laat het rustig even we-
ten. Want de natuurlijke terugkoppeling bij de koffie 
na de kerkdiensten (en op andere momenten) ont-
breekt. Wel drinken we met de aanwezige medewer-
kers (ambtsdragers, kosters, musici) na afloop meest-
al een kopje koffie, zodat er ruimte is voor een evalu-
atie. Op deze manier proberen we te werken aan een 
goede kwaliteit.  

 
 
 

Gelukkig wordt er, via kerkdienstgemist, nog steeds 
goed gekeken naar de diensten. Ook het aantal kij-
kers die later kijken stemt tot tevredenheid. We zijn 
blij dat we vorig jaar bij het begin van de online dien-
sten direct op zoek zijn gegaan naar een betere 
beeldkwaliteit! Op deze manier kunnen we eigen 
kerkdiensten aan blijven bieden met herkenbare ge-
zichten, als lokale kerk. 
 

Wat mij is opgevallen is dat onze landelijke kerk zich 
ook inspant om mensen met een goed aanbod te 
betrekken bij het geloof. Zo was er een mooie ‘Natio-
nale Kerstavond’, een ‘Nationale Top2000 dienst’ en 
een eerste ‘Nationale Nieuwjaarszegen’. Ik begrijp 
het initiatief en het geeft kerken een gezicht. Maar 
om nu overal ‘nationaal’ voor te plakken vind ik wat 
overdreven. Bovendien heb ik mij gestoord aan de 
oproep op de website van de landelijke kerk aan 
kerkgangers om op kerstavond massaal de nationale 
kerstviering te gaan kijken.  
 

 
 

In heel veel plaatsen is onder lastige omstandigheden 
hard gewerkt om een eigen mooie kerstnachtviering 
te houden. Op mijn vragen hierover kreeg ik wel net-
jes een reactie dat deze aankondiging inderdaad niet 
helemaal juist was geweest en dat dit een leermo-
ment was. Ach, eigenlijk proberen we gewoon alle-
maal heel goed ons best te doen om een aanspre-
kende en actuele kerk te zijn. Beter dan er dan af en 
toe iets langs of door elkaar loopt dan dat er niets 
gebeurd! 
 

Een nieuw jaar ligt voor ons, met voorlopig genoeg 
uitdagingen! We hopen en bidden dat we daar met 
inzet, wijsheid, en enthousiasme op een goede wijze 
invulling aan kunnen en zullen geven. Als iedereen op 
zijn of haar manier een steentje bij wil dragen om ook 
deze uitdaging aan te kunnen pakken dan zou dat 
prachtig zijn. Want kerk? Dat zijn we samen! 
 

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 bij het begin van het nieuwe jaar. Het is 
een gebed ter bemoediging: Het gebed vormt de 
toekomst! Door Alie Holman. Het gebed is afkomstig 
van de website: gedichtensite.nl 
 
Er is hoop door de Vader ons gegeven 
er is hoop voor de mensen om ons heen 
er is hoop ook al zit het nu nog tegen 
er is hoop, weet ook jij staat nooit alleen. 
 
Er is Licht voor de mensen in het donker 
er is Licht voor wie dwalen in de nacht 
er is Licht, zie die Ster en het geflonker 
er is Licht dat ons vreed' op aarde bracht. 
 
Er is troost zelfs in deze diepe dalen 
er is troost voor wat jij hebt meegemaakt 
er is troost ja de Geest spreekt alle talen 
er is troost als verdriet de harten raakt. 
 
Het kost moed, ook al voel je je verslagen 
het kost moed om opnieuw die weg te gaan 
het kost moed om Zijn woorden uit te dragen 
het kost moed maar de Vader raakt ons aan. 
 
Het kost kracht, maar de Heiland zal ons leiden 
het kost kracht, totdat jij je hart ontsluit 
het kost kracht, maar je weet dat Eén zal strijden 
het kost kracht, maar er volgt een nieuw geluid. 
 
Het gebed zal een wonder gaan bewerken 
het gebed maakt ons samen één en sterk 
het gebed is de sleutel zul je merken 
het gebed vormt de toekomst voor Gods kerk. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 
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  
 

 

 
 
Gaaf! 
  
Gaaf!  
Het is een tijdje een stopwoord geweest 
dat instemming en vreugde uitdrukte.  
Gaaf! 
Overal om je heen kon je het horen. 
Een concert was gaaf,  
een leuk plan was gaaf, 
een toespraak was gaaf  
en mensen waren gaaf. 
  
In de veertigdagentijd willen we erbij stil staan 
dat het de bedoeling is 
dat er ook van ons wordt gezegd 
dat we Gaaf! zijn.                                                                       
Tussen Gaaf en Heel en heilig 
zit maar weinig ruimte. 
Het heeft allemaal te maken 
met ons streven naar heelheid.  
 
Maar ondertussen  
is niemand van ons 
zonder verdriet over dingen 
die allesbehalve gaaf zijn in ons leven. 
Er gaat nogal wat stuk. 
We hebben relaties die niet lopen, 
er is een droom die niet uitgekomen is, 
we zijn teleurgesteld in onszelf en anderen, 
we worden gebombardeerd met berichten 
dat de aarde vernield wordt 
een crisis die de wereld beheerst 
en ga zo maar door. 
Je kan er moedeloos van worden.  
Maar een navolger van Jezus  
leeft van de hoop. 
Laten we in deze veertigdagentijd 
die hoop opnieuw voeden. 
 

bron onbekend.  

mailto:voorbede@pkn-lichtenvoorde.nl
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Verjaardagen 
 
 
 
 
 
 
 

20 januari de heer E.H. J. Wamelink 
  G.J. Doorninkweg 4 
  7131 NX Lichtenvoorde 
  75 jaar 
29 januari de heer J. Heuzinkveld 
  Vincent van Goghstraat 20 
  7131 VG Lichtenvoorde 
  76 jaar 
04 februari de heer G.H. Rensink 
  Wilhelminastraat 15 
  7131 XN Lichtenvoorde 
  81 jaar  

mevrouw W.J. Smeitink-ter Haar 
  Scheidingsweg 21  
  7137 PA Lievelde 
  80 jaar 
11 februari mevrouw J.W. Bruins-Wesselink 
  Esstraat 55 
  7131 CT Lichtenvoorde 
  81 jaar 
13 februari mevrouw B.G. te Bokkel-Mateman 
  Beukstraat 2 
  7131 BK Lichtenvoorde 
   77 jaar 
15 februari de heer J.G. Wissink 
  Planetenstraat 44 
  7131 HA Lichtenvoorde 
  80 jaar 
18 februari de heer H. Hoogkamp 
  Muldershof 3 
  7135 TZ Harreveld 
  78 jaar 
19 februari mevrouw G.J. ter Haar-Wassink 
  Middachtenstraat 41  
  7131 BB Lichtenvoorde 
  91 jaar 
21 februari de heer C. Langbroek 
  Schatbergstraat 92 
  7132 AB Lichtenvoorde 
  76 jaar 
22 februari mevrouw H.B. te Boveldt-Boukema 
  Esstraat 1A 
  7131 CT Lichtenvoorde 
  78 jaar 
23 februari de heer H. ter Haar 
  Bernard van Meursstraat 23 
  7131 XE Lichtenvoorde 
  83 jaar 

03 maart de heer D.J. Batenburg 
  Broekboomstraat 42-07 
  7131 DX Lichtenvoorde 
  77 jaar 
04 maart mevrouw J.W. Wansing-Wissink 
  Wilgenstraat 6 
  7131 ZP Lichtenvoorde 
  82 jaar 
05 maart  de heer A.J. Wamelink 
  Beatrixplein 11 
  7131 XW Lichtenvoorde 
  76 jaar 
06 maart de heer S. Tamminga 
  Diepenbrockstraat 13 
  7132 AM Lichtenvoorde 
  76 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  
zeker welkom zijn. 
 

 

Bloemen vanuit de kerkdienst 
 
29 november de heer en mevrouw Krabbenborg 
  Werenfriedstraat 59,  Zieuwent 
06 december de heer en mevrouw Meijer 
  Martin Leliveltstraat 46 
13 december de heer en mevrouw De Bruijn 
  Esstraat 34 
20 december familie Hinkamp 
  Dijkstraat 17 
 

    

Giften 
 

Ontvangen gift € 15,- voor de diaconie, zijnde opge-
bouwde rente van uitgelote obligatie. 
Voor algemeen kerkenwerk ontvangen via mevrouw 
T. de Bruijn een gift van € 5, en via mevrouw T. de 
Jongh een gift van € 10,-. 
Eveneens voor algemeen kerkenwerk een gift van € 
10,- ten gunste van  de uitbetaling van een uitgelote 
obligatie. 
De PVG ontving een gift van € 20,- via mevrouw J. 
Lensink. 
Mevrouw A. Staring ontving een gift van € 10,- en € 
50,- voor het pastoraat. 
Via mevrouw J. ter Haar een gift van € 20,- voor het 
onderhoud van de kerk en € 10,- voor de bloemen in 
de kerk. 
Tot slot ontving ds. Hinkamp een gift van € 20,- voor 
de diaconie, kerk en aanvullende collecte. 
Alle gevers hartelijk dank! 
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In memoriam Wim Wamelink 
 

Vrijdag 4 december namen we in besloten kring in de 
Johanneskerk, op de leeftijd van 73 jaar, afscheid van 
Wim Wamelink, een lieve man, (schoon)vader en een 
trotse opa.  
 

Tot zijn 70ste was hij bij de huisartsenpraktijk niet 
bekend. Hij had nooit iets. Maar anderhalf jaar gele-
den was ernstige pijn in de rug een voorbode van de 
ziekte van Kahler, een vorm van kanker. Dat bericht 
kwam bij iedereen hard aan. Maar de diverse kuren 
sloegen verbazend goed aan.  
 

Op goede dagen klom hij, schijnbaar als vanouds, op 
de trekker om te doen wat hij zo graag deed: het 
boerenwerk. Dat hij daarbij soms teveel hooi op de 
vork nam kon niemand hem kwalijk nemen. Want 
Wim Wamelink was klein van stuk maar groot in zijn 
enthousiasme. 
 

Dat enthousiasme gold op vele terreinen. Zijn werk 
als boer. Maar ook zijn werk voor onze kerk. In 2015 
nam hij na 16 jaar (in twee verschillende perioden) 
afscheid als, zoals ik het destijds genoemd heb ‘de 
laatste kerkvoogd’. Met enthousiasme en inzet was 
hij door de jaren heen betrokken bij diverse organisa-
ties: van schoolbestuur, EHBO, tot Marke het Vra-
genderveen. Zijn enthousiasme was ook altijd groot 
om een praatje met mensen te maken.  
 

Maar zijn grootste enthousiasme ging ontegenzegge-
lijk uit naar diegenen die alles voor hem betekenden: 
zijn vrouw Annie, de kinderen en kleinkinderen. Het is 
een bron geworden voor vele dierbare en kleurrijke 
herinneringen. Deze herinneringen werden door zo-
wel de kinderen als de kleinkinderen treffend en lief-
devol verwoord, met daarna bijpassende muziek. 
 

Toch was zijn leven niet één al enthousiasme en 
spraakzaamheid. Het tragische overlijden van zijn 
zusje Willemien op driejarige leeftijd en zijn worste-
ling met ziekte en een naderende dood, raakten hem 
meer dan hij wilde of kon zeggen.  
 

Vanuit de Bijbel klonken de woorden “God haalt wat 
voorbij is altijd weer terug”. In dat vertrouwen heb-
ben we Wim Wamelink overgedragen aan Gods eeu-
wige ontferming.  
 

Wij wensen Annie, de kinderen en kleinkinderen en 
allen die verdriet kennen om zijn overlijden, heel veel 
sterkte. Dat ze troost vinden bij God en mensen.  
 

  
 
 
 
 
 

In memoriam Jan Sironde 
 

Op 2 januari waren we in crematorium Berkenhove in 
Aalten bij elkaar om het leven te gedenken en af-
scheid te nemen van Jan Sironde.  Zijn laatste levens-
fase was tragisch: de septembermaand die niet de 
feestmaand was die hem voor ogen stond, met de 
ziekenhuisopname van zijn vrouw. Daarna de verhui-
zing naar Antoniushove. Het overlijden van zijn vrouw 
Henny op 2 oktober. Corona. 
 

Toch vlamde het oude vuur van de gangmaker die Jan 
Sironde van nature was soms weer op. Zoals bij een 
gezellige liedjesmiddag bij Antoniushove waarbij, 
toen bleek dat er geen borreltje was, hij dit probleem 
oploste door zelf de fles van zijn kamer te halen. En 
als er één borreltje (over de dam) uit de fles komt? 
Dan volgen er meer. En het was nog lang gezellig. 
 

In de mooie woorden (door zoon Arno) en in treffen-
de beelden bij de muziek (uitgezocht door dochter 
Rianne) werd een beeld geschetst van een levendige 
en kleurrijke unieke vader. 
 

Het past in het beeld toen ik jaren geleden voor het 
eerst te gast was in ‘Maison d’oase’, aan de Delstraat. 
Met smaak werd er verteld over vroeger tijden en 
kwam aan de orde dat Jan Sironde geen ‘hoogvlieger’ 
was Letterlijk. Op vakantie met een vliegtuig? Dat 
was niet aan hem besteed. Wat elkaar plagen betreft 
waren de twee aan elkaar gewaagd. Levendig, mon-
ter, pretoogjes en wachtend op een kans iemand er 
tussen te nemen. Dat was Jan Sironde ten voeten uit. 
 

Over de sterfelijke kant van het leven sprak hij niet. 
Het geloof, waar hij mee opgegroeid was, was voor 
hem een meer verborgen steun in de rug. Geloof was 
voor hem niet iets van grote woorden maar vooral 
praktisch: er zijn voor elkaar, samen! Daarom klonken 
bij de uitvaart woorden van de apostel Paulus aan de 
mensen in Galatië: ‘Help elkaar, dan leef je volgens 
de wet van Christus’. Dat ‘help elkaar’ was er in zijn 
onvermoeibaar zorgen voor zijn vrouw, toen zij meer 
en meer op hulp aangewezen raakte.  
 

We namen afscheid, niet met grote woorden, over 
een nieuwe hemel en aarde, maar in de hoop en de 
verwachting van de woorden die hem dierbaar wa-
ren: samen, voor altijd. Dat het zo mag zijn.  
Wij wensen Arno en Henriëtte, Rianne en Peter heel 
veel sterkte toe in deze moeilijke tijd. Dat ze troost 
mogen vinden in geloof, hoop en liefde. 
 

ds. Hans Hinkamp 
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Kerkenraadsvergadering van  
25 november 2020 (vervolg) 
 
In het kerkblad van december hebben we reeds 
het agendapunt benoemingen en herbenoemin-
gen van ambtsdragers uit deze vergadering 
naar voren gehaald.  
In dit artikel volgen nog enkele punten. 

 

- Begrotingen 2021 van diaconie en kerk 
Beide begrotingen hebben na een eerste vaststelling 
ter inzage gelegen voor de gemeenteleden. Er zijn 
geen bezwaren ingekomen en de kerkenraad stelt 
beide begrotingen vast.  
 

- Hoe ziet de kerk er in 2021 uit? 
In een vorig verslag hebben u hierover reeds geïn-
formeerd. Even ter herinnering. Een mogelijkheid is 
een structuuroplossing met een kleine kerkenraad en 
kerngroepen daaronder (beheergroep, pastoraat-
groep, diaconale groep, communicatiegroep en der-
gelijke) en daarbij de gemeente actief betrekkend.  
Een mogelijk gevolg is met een  kleine groep met 
acties speciale dingen op te pakken. Voorbeelden: 
Heroldproject met bloemencorso, met de bus ergens 
naar toe, speciale openluchtdienst, maaltijdgroep, 
AKZ-diensten. Vele kerken zijn hiermee bezig. De 
afspraak wordt gemaakt dat in een aparte kerken-
raadsvergadering hierover wordt doorgepraat. Het 
moderamen geeft een structuur aan als start voor 
een discussie.   

     

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 

 
 

Ondersteunde doelen diaconie 

 

Aan het eind van 2020 heeft de diaconie weer een 
aantal doelen ondersteund, waaronder Nationaal 
fonds kinderhulp en Jeugddorp de Glind: 

 

Nationaal fonds kinderhulp 
Elk kind verdient een jeugd zonder zorgen. Gelijk te 
zijn, aan vriendjes of vriendinnetjes. Ook een fiets, 
eens nieuwe kleren. Eindelijk een dagje uit, een 
nieuw dekbed of tóch een cadeautje van de Sint. 
Kinderhulp is er voor alle kinderen en jongeren in 
Nederland tussen de 0 en 21 jaar die in armoede 
opgroeien. Ze worden onvoorwaardelijk geholpen. 
Zodat ook zij het gevoel hebben erbij te horen en 
gelijke kansen krijgen voor de toekomst, net als ieder 
ander kind.  

 

https://kinderhulp.nl/ 

Jeugddorp de Glind 
Jeugddorp De Glind is een gewoon, klein, open en 
groen dorpje tussen Barneveld en Amersfoort. Er 
wonen circa 700 mensen. Bijzonder is dat achter 25 
van de 140 voordeuren een gezinshuis zit. Daar 
vinden ruim 120 uithuisgeplaatste kinderen een 
thuis. 

In De Glind kunnen kinderen, jongeren en 
jongvolwassenen al decennialang veilig opgroeien 
en/of werken aan hun toekomst. Er zijn 
voorzieningen op alle leefgebieden. Je kunt er wonen 
in gezinshuizen, naar school, een leerwerktraject 
volgen en gebruik maken van speciale 
vrijetijdsvoorzieningen. 

https://www.jeugddorpdeglind.nl/ 

 

Aanvullende collectes januari en februari 

 

17 jan.  Onkosten AKZ diensten 
24 jan.  Energie 
31 jan.  Jeugdwerk 
7 feb.    Onkosten AKZ diensten 
14 feb. Noodhulp (KIA) 

 

Ethiopië - Noodhulp & rampenpreventie 
Ethiopië wordt geregeld getroffen door extreme 
droogte en soms juist door overstromingen. 
Oogsten mislukken dan, vee sterft en waterbronnen 
drogen op. Samen met de Kerk van Ethiopië helpt 
Kerk in Actie de meest kwetsbare inwoners met 
noodhulp. Maar nóg beter is het als noodhulp kan 
worden voorkomen. Daarom krijgen boeren land-
bouwtraining en leren ze welke gewassen beter be-
stand zijn tegen droogte. Vrouwen leren op andere 
manieren geld verdienen, zodat ze hun gezinnen 
kunnen blijven voeden als de oogst tegenvalt. 

 

Meer lezen: kerkinactie.nl/ethiopië 
 
21 feb. Orgelonderhoud 
28 feb. Eigen project diaconie 
 
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.  
 
                                                           Namens de diaconie, 
                                    Frits Schutten en André Koskamp 
                                        diaconie@pkn-lichtenvoorde.nl 
                                                                         0544-376468 
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Project Diaconie 
Mr. Huberstichting 

 

Griesje, ons zangvogeltje 

 

Vorige maand heb ik het al aangekondigd. Deze keer 
maakt u kennis met Griesje, ons zangvogeltje. Maar 
eerst wens ik u allen een gezegend Nieuwjaar toe, 
waarin ik mét u hoop dat de corona pandemie als 
sneeuw voor de zon verdwijnt en wij allen gezond 
blijven!  
Nu dus Griesje. Officieel Gryslène, want ze houden 
wel van mooie namen in Suriname. Maar het is Gries-
je geworden in het dagelijks gebruik en dat past uit-
stekend bij haar. Griesje is zwakbegaafd en halfzijdig 
verlamd. Ze kan dus niet veel, maar Griesje heeft wél 
een stem. Praten lukt dan weer niet, in die zin dat ze 
consequent de laatste woorden die ze hoort als een 
papegaai nazegt. Ze beloont de aandacht die ze krijgt 
altijd wel met een hele brede glimlach en instem-
mende geluidjes.  

Hanna, de verzorgster, vertelde wat over de verdrie-
tige achtergrond van Griesje. Er is geprobeerd om 
haar thuis te laten wonen. Ze kende Griesje als een 
vrolijke meid die heel graag liedjes zong. Helaas ging 
het thuis niet goed en toen ze na enkele maanden 
weer terugkwam, werd er niet meer gezongen. Ge-
lukkig trok dat heel langzaam weer bij. 

 

Als je denkt een sleutel te hebben, waarvan je hoopt 
dat die past, steek je hem in het slot. Dus ik begon, 
aarzelend puttend uit lang vervlogen herinneringen, 
een kinderliedje te zingen. U kent ze wel: altijd is 
Kortjakje ziek, in Den Haag daar woont een graaf, 
papegaaitje leef je nog. Ja zelfs Moriaantje zo zwart 
als roet…een liedje dat ik nu niet zo snel meer zal 
zingen, maar gelukkig maakte dat Griesje en de ande-
ren niets uit. En wat was de verrassing? Waar het bij 
mij ophoudt  na het eerste couplet, rolde bij Griesje 
werkelijk alle mogelijke coupletten er feilloos uit!  
Het was overigens niet altijd feest met Griesje. Ze kon 
enorme woedeaanvallen krijgen. Echt wel zo dat je er 
van schrikt. Niet fijn voor de anderen, dus ik nam 
haar in de houdgreep mee naar buiten achter op het 
erf en op mijn schoot. Niet te bedaren. Maar achter 
op het erf staan bomen en daarin wonen mooie vo-
geltjes die steeds hetzelfde roepen: Grietjebie… 
Grietjebie…Zo heten deze vogels dan ook in Surina-
me: Grietjebie’s. Dus terwijl ik haar stevig vasthield, 
zei ik tussen twee uithalen door: ‘Griesje, hoor je dat? 
De vogels roepen jouw naam: Griesjebie… Griesje-
bie…Griesjebieieie!’ En het wonder geschiedde. 
Griesje luisterde en er verscheen een brede smile op 
haar snoet! En dáár moest ik dan weer bijna van hui-
len.  

 

De volgende keer meer, dan over mooie Marion. 

 

                                                                 Margo Molenaar 

Project Diaconie 
Margo Molenaar 

 

Bedankt 

 

Afgelopen zomer ontvingen jullie van mij een onver-
valste ‘bedelbrief’, waarmee ik de financiering van de 
kapconstructie voor de nieuwbouw van de aangepas-
te woning van de Mr. Huberstichting in Tamanredjo 
(Suriname) hoopte mogelijk te maken. Eerlijk gezegd 
vond ik het best eng om zoiets te doen, maar ja, voor 
het goede doel moet je soms over een drempel heen 
stappen. 
En mede dankzij jullie kan ik nu met grote dankbaar-
heid melden ‘Het is gelukt!’ 
De bouw is in volle gang, het hoogste punt is al be-
reikt en de oplevering wordt eind maart verwacht. 

 
Vorig jaar vertrokken we op 2 januari naar Suriname. 
Om de overbekende covid-19 reden gaan we dit jaar 
niet. Op dit moment is er vanuit Nederland weinig 
anders mogelijk dan hulppakketten sturen. Maar 
Saliema Jahangir, directeur van de Mr. Huberstich-
ting, heeft me gevraagd of ik mensen ken met een 
achtergrond in de gehandicaptenzorg die volgend 
jaar een langere periode in Suriname zouden willen 
verblijven/overwinteren en die als vrijwilliger het 
team kunnen ondersteunen. Doel is onder andere om 
een kwaliteitsimpuls te geven aan de zorg en bege-
leiding van de meervoudig gehandicapte kinderen. 
Als tegenprestatie wordt een woning ter beschikking 
gesteld, gebruik van de fietsen die daar verhuurd 
worden en over meer (bv. gebruik leenauto) zal kun-
nen worden gesproken. Ken je iemand of ben je zelf 
geïnteresseerd? Laat het me weten! 

 

Rest mij om jullie allemaal nogmaals te bedanken en 
een zo snel mogelijk covid-vrij 2021. Brasa! 
 
                                        Warme groet, Margo Molenaar 
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Woord uit de regio – Doorgeven 
 
Show van Toon Hermans. Hij vertelt hoe hij 
aanzit aan een chique diner. Met allemaal ho-
temetoten. En gaande dat diner ontvalt hem: 
‘heren, geef de 

appelmoes eens door’. Dan van schrik een hand voor 
de mond. Dat kun je daar helemaal niet zeggen: niet 
aan een chique diner. 
 

Dan maar liever gewoon. Dat hoort erbij. Is zelfs iets 
wezenlijks: even iets doorgeven. Zo moet het zijn 
gegaan bij de spijziging van de vijfduizend. Thema bij 
mijn intrede in mijn tweede gemeente. Jezus ging 
echt niet alle rijen af. Het 
begint bij Hem. En wij 
moeten het doorgeven. En 
daarbij blijkt, dat er ge-
noeg is. Een wonder? Ze-
ker! Tegelijk: doodgewoon. 
We leven ervan. 
 

Vaak realiseren wij ons nauwelijks hoezeer doorge-
ven een vitaal onderdeel van ons leven uitmaakt. 
Interactie: zonder dat hebben wij geen leven. Door-
geven: daarvoor moet je eerst ontvangen. Men zegt 
wel eens: het is zaliger te geven dan te ontvangen. 
Het is dan ook levenskunst om anderen die zaligheid 
te gunnen. Daar leven we zelf ook van op. Alleen zo 
kunnen wij iets doorgeven. Anders drogen wij zelf op. 
Niet voor niets raadt men mantelzorgers: denk ook 
om jezelf. 
 

Wat geef je door? Een geloof? Een levensbeschou-
wing? Zeker. Maar meer nog: hoe je in het leven 
staat. Het ligt meestal aan kleine dingen. Die uitein-
delijk heel grote dingen blijken te zijn. De manier 
waarop je reageert op de ander. Of je alleen aan je-
zelf denkt of echt ruimte kunt maken voor een ander. 
Een luisterend oor. Een glimlach. Een beetje relative-
ring. Gevoel voor humor. Daarmee kun je doorgeven. 
Vooral ook wat geloof voor jóu betekent. 
 

In een moeilijke periode 
heb ik wel gedacht: heeft al 
mijn werk wel enige zin. Als 
mijn leven is geleefd: wat 
heb ik doorgegeven? En dan 
fladdert op mijn bureau 
een brief van iemand, die 
mij vertelt hoe zij door mij 
op het pad is gezet om zelf 
predikante te worden. Fan-
tastisch toch! Een glimlach 
van ‘Boven’. 

 

Charlotte Goldschmeding, Emeritus predikante, 
Oud advocate, nu: mantelzorgster (voltijdsbaan!) 

Reageren? Dat kan! 
e-mail:  charlotte.j.m.goldschmeding@outlook.com 

Bevestigingsdienst 
Op 17 januari stond in het rooster voor de kerkdien-
sten dit jaar de (her)bevestiging van ambtsdragers 
gepland. Omdat dit in de huidige lockdown periode 
valt is besloten deze dienst door te schuiven naar 
zondag 7 februari. Mocht de situatie dan niet veran-
derd zijn dan bekijken we tegen die tijd op welke 
wijze we hier op een verantwoorde wijze vorm en 
inhoud aan kunnen geven. 
 

Top2000 kerkdienst 
Al heel wat jaren pakken we in januari flink uit met 
een grootse Top2000 kerkdienst. Dat zit er dit jaar 
niet op deze wijze in. Achter de schermen wordt, in 
samenwerking met de protestantse gemeenten Aal-
ten en Winterswijk, gewerkt aan een alternatief. Zo-
dra er meer bekend gemaakt kan worden laten we 
het weten! 
  

 
 

Mezelf leeg maken 
  
Mezelf leeg maken 
om ruimte te hebben 
voor vernieuwing 
en tijd te hebben 
voor verdieping. 
  
Geen bevlieging 
maar uithouding 
40 dagen lang. 
  
God, geef me 
elke morgen de aandacht  
om hierin verder te doen 
en zo een mens te worden 
naar uw droom. 
  

Toon Vandeputte 
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Geen carnaval.       Wel vasten?         Geen 

 
Het zal vreemd zijn voor onze rooms katholieke colle-
ga-gelovigen. Gewoonlijk was de vastentijd een ver-
volg op dagen plezier maken, eten en niet te verge-
ten drinken. Was het begin van de vastentijd, op As-
woensdag, het eind van de  carnaval (in de rest van 
het land het carnaval). Maar nu, geen carnaval. En 
toch zal  ook dit jaar op 17 februari, op Aswoensdag, 
de vastentijd beginnen. Zo als het er nu uitziet zonder 
kerkdienst, zonder askruisjes die op de voorhoofden 
van de gelovigen getekend worden. Maar wel in het 
besef dat de veertig doordeweekse dagen en zes 
zondagen voor  Pasen ingaan.    
En wij? Wat doen wij? Wij protestanten waren nooit  
zo van de carnaval. Maar de laatste jaren kwam in 
onze kerken ook steeds meer het besef van het bij-
zondere van die 40 dagen voor Pasen. Het werd geen 
vastentijd genoemd. Wel 40-dagentijd. Een tijd van 
bezinning. Van voorbereiding ook. Als je telt zie je dat 
de zes zondagen niet tot die veertig dagen gerekend 
worden. Zondagen zijn en blijven dagen van blijd-
schap, Van vieren dat de dood is overwonnen. Van 
vieren van het geloof in de Opstanding. . Daar passen 
geen peinzende of sombere gezichten bij. 
 
In onze kerken zijn mogelijkheden te over om hulp te 
vragen bij dat bezinnen. Bijvoorbeeld bij Kerk in Ac-
tie.  Het thema dit jaar? 
 

KKIK BEN ER VOOR JOU 
 
Mooier thema kan je niet bedenken. Juist in deze tijd. 
Ik ben er voor jou. Ik denk aan je. Ik zorg voor je. 
 

         
 

carnaval.        Wel 40-dagentijd? 
 
 

 
 
Zeven werken van barmhartigheid. 
 
Bij Kerk in Actie staan de zeven werken van barmhar-
tigheid centraal in de projecten die dit jaar in de 40-
dagentijd ondersteund worden. Werken waarover 
Mattheus schrijft. Wie kent de tekst niet.  
 
“ Want Ik had honger en u hebt Mij te eten gegeven. 
Ik had dorst en u hebt Mij te drinken gegeven. Ik was 
een vreemdeling en u hebt Mij in uw huis uitgeno-
digd. Ik had niets om aan te trekken en u hebt Mij 
kleren gegeven. Ik was ziek en u hebt Mij opgezocht. 
Ik zat in de gevangenis en u bent bij Mij geweest.”  
 
Hé, maar dat zijn er maar zes, zal iemand opmerken. 
Eten geven. Drinken geven. Gastvrijheid voor de 
vreemdeling. Kleding geven. Ziekenbezoek. Opzoeken 
in de gevangenis. Dat klopt. Maar in 1207 voegde 
Paus Innocentius daar een zevende aan toe: De do-
den begraven. Hij deed dat naar aanleiding van een 
tekst uit het apocriefe Bijbelboek Tobit 1 vers  17, 
waarin naast twee bekende, ook door Christus ge-
noemde werken van barmhartigheid, speciaal de zorg 
voor de overledenen wordt benadrukt. Er staat:  Ik 
gaf brood aan de hongerigen en kleren aan de naak-
ten; als ik het lijk van een volksgenoot buiten de mu-
ren van Nineve zag liggen, dan begroef ik het. Trou-
wens,  Paus Franciscus vulde de werken aan met een 
achtste: De zorg voor het gemeenschappelijke huis 
van de mensheid. Voor de aarde Voor de  schepping. 
 
Barmhartigheid. In het Hebreeuws Rachamiem dat 
baarmoeder betekent. Barmhartigheid, een vorm van 
liefde die onvoorwaardelijk is. Zoals die van een 
moeder voor haar (ongeboren) kind. Met die liefde, 
die  in Gods ogen zo onvoorwaardelijke liefde, die 
liefde die niets terugvraagt, mogen ook wij op weg 
gaan. Veertig dagen en zes zondagen. En daarna. Alle 
dagen van ons leven. 
 

         Geen carnaval.       Wel vasten?           Geen carnaval.        Wel 40-dagentijd? 
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Geen    40     -     dagentijd     -     diensten.                          
 
Zeven werken van barmhartigheid. Zeven projecten 
die  Kerk in Actie steunt. Hieronder wat informatie 
over de eerste drie. In het volgende kerkblad de an-
dere vier. 
 
Zondag 21 februari  

 

Door de slechte economische omstandigheden in 
Moldavië is er weinig werkgelegenheid. Daardoor 
werkt 25 % van de bevolking in het buitenland. Dat is 
zichtbaar in de dorpen. Veel kinderen en ouderen. 
Ouders zijn vertrokken. Ook kerken voelen dit gemis. 
Veel diaconieën van kerkelijke gemeenten hebben 
het op zich genomen kinderen en ouderen te steu-
nen. In de regio Edinet worden in vijf dorpen kin-
deren en jongeren getraind om ouderen in hun dorp 
te helpen. Locale gemeenten met hulp van MCA 
(Moldavian Christian Aid)  verzorgen deze trainingen. 
MCA adviseert en steunt financieel. Dit alles heeft en 
positieve uitwerking. Ouderen voelen zich gezien en 
minder eenzaam. Jongeren krijgen een gevoel van 
eigenwaarde. Ook neemt een deel van de jongeren 
deel aan de summerschool. Al met al een initiatief 
dat onze steun verdient. 
 

 
 
Zondag 28 februari 

 

In Nederland gaan steeds minder mensen naar de 
kerk. Maar dat betekent niet dat er geen behoefte is 
aan zingeving. Kerken spelen hierop in met andere 
vormen van kerkzijn. Het Evangelie wordt gedeeld op 
een manier die aansluit bij waar mensen naar op zoek 
zijn. Op zogeheten pioniersplekken wordt het Evan-
gelie zeker niet losgelaten, maar wel op een andere 
manier gedeeld. Plekken in nieuwe gebieden , maar 
ook in de buurt van bestaande kerken.  Wel vaak 
gericht op mensen die niet (meer) in de kerk komen. 
De afgelopen jaren zijn meer dan 150 van die pio-
niersplekken ontstaan in Nederland. Zo’n  pioniers-
plek  is 
 

Wel     40      dagen     Kerk   -   !      
 
Seinpost Slinge in Rotterdam waar mensen zowel op 
zondag als door de week samenkomen. Vaak gebro-
ken mensen in moeilijke omstandigheden. Niet alleen 
voor Seinpost Slinge, maar ook voor de wijken Pend-
recht en Zuidwijk zet men zich in. Zowel kerkelijk als 
maatschappelijk. Zoveel kwetsbare mensen. 
 

             
 
Zondag 7 maart 

 

In Libanoon wonen, in verhouding tot de buurlanden,  
nog veel christenen (25 - 30 %). Daardoor heeft Liba-
non vaak een regionale functie. Zo is de raad van 
kerken van het Midden Oosten in Beirout gevestigd. 
En op de Near East School of Theology (NEST) worden 
predikanten voor het hele Midden Oosten opgeleid. 
Veel studenten komen uit Syrië. Het instituut dat al 
meer dan 90 jaar bestaat is een protestants oplei-
dingscentrum voor onder meer Lutherse, Presbyteri-
aanse, Anglicaanse en Episcopale kerken in onder 
andere Libanon, Syrië, Irak, Egypte en Isra-
el/Palestina. Ook worden cursussen verzorgd voor 
leken en belangstellenden uit de Islamitische, ortho-
doxe, katholieke of joodse traditie. 
 

Wilbert en Rima 
van Saane wonen 
met twee kinderen 
in Libanon. Uitge-
zonden door Kerk 
in Actie. Beiden 
werkzaam aan de 
NEST. Wilbert is  
ook werkzaam als 

studentenpastor. Rima werkt voor de National  Evan-
gelical Synod of Syria and Lebanon en de derde 
vrouwelijke predikant in het Midden Oosten.  
 

                         marja 

      Geen 40 - dagen - tijd - diensten.        Wel 40 dagen Kerk - in - Actie! 
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GELEUF ’T NO MAOR 
 
2020 
(tekst en foto’s Erik Schokkin) 
     
2020 is veurbi-j. Wat ’n jaor! Gin karmissen, gin 
bloemencorso, gin feesten, gin verjaordagsvisites en 
neet meer met zien allen bi-jmekare kommen in de 
karke. Allene maor Corona. 
Wat had en hef iederene 't toch slim. Zo was 't 'r an ’t 
begin van de lockdown in meert 'n echtpaar op 't 
journaal, dat al twee waeken neet meer uut aeten 
was ewest. Normaal gingen ze zekers wal twee of 
dree keer in de waeke uut aeten maor noo kon dat 
neet meer. De glans was d'r zo wal van af. Hoo slim 
kö’j 't hebben? Of iemand weet deur de crisis gin 
bonus meer krig. Zit neet te zeuren, wes bli-j dat i-j 
nog wark hebt. Maor a'j zo blieft redeneren kö'j nog 
wal effen deurgaon. Wes bli-j da'j neet in ’t zeken-
huus ligt met corona. An de andere kante, wes bli-j 
dat i-j nog naor ’t zekenhuus könt.  I-j zollen maor in 
Afrika waen geboren en nauwelijks te aeten hebben 
en dan ok nog Corona kriegen…. 
Dus lao'w maor ophollen um mekaars leed te beoor-
delen en te vergelieken. D'r is altied wal iets argers te 
verzinnen en vergelekken met 't leed van Job völt 't 
altied met. 
't Jaor 2020 zol ’t jaor worden van allemaole bevri-
jdingsfeesten en activiteiten. 75 jaor  bevri-jd! 2020, 
‘n kroonjaor waor de leste ovverlaevenden bi-j ons 
bunt, weet nog bewust de Tweede Wereldoorlog 
hebt met-emaakt. Maor ovver 75 jaor herinnere wi-j 
ons wat anders. Ovver 'n tiedjen barst ovveral, na-
odat iederene is in-e-ent,  de coronafeesten los. In 
2096 is 't dan 75 jaor geleden da'w bevri-jd bunt van 
’t coronavirus. Gin vergeliek met de Tweede Wereld-
oorlog natuurlek, maor ’t referentiekader is dan to-
taal anders. 
 
 

 
’n Beroerd jaor was ’t natuurlek wal, ok veur de kar-
ken. Online-karkdiensten. Fantastisch dat ’t kan,  
maor i-j mist toch wal wat, al zol ’t allene maor de 
koffie en de gezelligheid nao afloop waen. En ’t was 
elken zondag maor afwachten of i-j tut de darteg man 
beheuren weet wal of neet mochten kommen of da-j 
thuus mosten kieken. 

 

Gelukkig werd i-j op weg of onderweg in de Achter-
hook ok op verschillende plekken nog bemoedigd. 
Bi-jveurbeeld in Lechtenvoorde an de rand van ’t 
dorp met ’n groot kunstwark met de tekst: 'Kom op, 
laot ow neet kisten'. 'n Tekst van ondernemmers 
weet zich steeds weer mood inpraot en met mooie 
plannen komt um d’r toch wat van te maken: Good 
veur de mood-pakketten met allerlei produkten uut 
de Achterhook: 'n 'keerlskiste' met bier en whiskey en 
'n 'knap-i-j-van-op-kiste' met völle greunte en fruit. 
Kiek maor’s op hun website. Mooi bedacht en ok 
good um teggen mekare te zeggen um mood in te 
spraeken in dizze barre tiede: 'LAOT OW NEET 
KISTEN!' 

Een bord met  'HEB GEDULD. HEB LIEF!' kwam ik 
teggen in ’t Aaltense Goor. Heb  geduld? Hoo lange 
nog dan? Alles hef zien tied, maor met ’t vaccin op-
komst duurt ’t waarschijnlek neet zo lange meer.  
Heb lief? Wee? Ow naoste as owzelf. Op naor 'n 
‘normaal’ jaor! 2021. Kom op, hol vol, heb nog effen 
geduld, kom op, laot ow neet kisten en heb leef. 
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Geef de Johanneskerk 

de toekomst! 

 

 

 

 

Vrijdag 22 januari tot en met vrijdag 5 februari 2021 

staat in het teken van Actie Kerkbalans. We willen 

iedereen van harte uitnodigen om weer deel te ne-

men aan deze actie. Met elkaar kunnen we veel bete-

kenen voor de samenleving waarin iedereen juist nu 

veelal op zichzelf 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 in 2021 weer veel mooie activiteiten op te 

kunnen starten zoals de AKZ-diensten, een aanspre-

kend programma van Vorming en Toerusting en ont-

moeting 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 startbijeenkomst in de Johanneshof op vrijdag 22 

januari 2021 zal er anders uitzien dan jullie gewend 

zijn. Wij gaan dit i.v.m. de geldende Corona regels op 

de volgende manier vorm geven: alle vrijwilligers met 

achternaam A t/m L kunnen de enveloppen ophalen 

tussen 18.30 – 19.15 uur. Alle vrijwilligers met ach-

ternaam M t/m Z kunnen de enveloppen ophalen 

tussen 19.30 – 20.15 uur. De enveloppen kunnen op 

dezelfde wijze weer worden ingeleverd op vrijdag 5 

februari 2021. Uiteraard krijgen alle lopers ook nog 

een uitnodiging met deze informatie.  

Alvast erg bedankt voor uw (extra) bijdrage in 2021.  
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Bijbelgenootschap bedankt bijbellezers voor 
inbreng   
 
Het Nederlands Bijbelgenootschap bedankt alle bij-
bellezers die reageerden op de Nieuwe Bijbelverta-
ling (NBV) uit 2004. Alle reacties zijn meegewogen bij 
het voorbereiden van de NBV21 – de verbeterde ver-
sie van de NBV die najaar 2021 zal verschijnen. 
 
De afgelopen drie jaar heeft het vertaalteam van het 
Bijbelgenootschap hard gewerkt aan een nieuwe en 
verbeterde versie van de NBV. Daarbij konden ze 
gebruikmaken van alle respons op de NBV die sinds 
2004 was binnengekomen en verzameld. De reacties 
en vertaalsuggesties kwamen van bijbellezers uit 
vrijwel alle kerken. Het is bijzonder dat op deze ma-
nier duizenden mensen hebben meegedacht over de 
beste vertaling. Wat het Bijbelgenootschap betreft 
wordt de NBV21 dan ook dé Bijbel voor iedereen. 
 
In de NBV21 zijn allerlei verbeteringen aangebracht 
ten opzichte van 2004. Ook krijgen persoonlijke 
voornaamwoorden een hoofdletter (bv. U, Hij, Ik) als 
het over God, Jezus of de heilige Geest gaat. De 
NBV21 combineert al het goede van de NBV met alles 
wat nog beter kon. De NBV21 is vertrouwd én als 
nieuw: prettig leesbaar, mooi Nederlands, en brengt 
bijbellezers dicht bij de bron.  
De NBV21 verschijnt volgend najaar. U kunt nu al een 
indruk krijgen op de website NBV21.nl. Daar vindt u 
voorbeelden met uitleg en kunt u een nieuwsbrief 
aanvragen.  

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Verspreiding van audiobijbels in Mozambique 
 
Veel mensen in Mozambique kunnen niet lezen of 
schrijven. Meedoen in de kerk of met een bijbelgroep 
is dan heel lastig. Daarom wil het NBG opnieuw au-
diobijbels verspreiden in Mozambique. 
Mozambique is een van de armste landen van de 
wereld. Door de stijgende economische groei is het 
aantal mensen dat kan lezen en schrijven in de afge-
lopen jaren toegenomen. Toch is nog steeds 40% van 
de Mozambikanen analfabeet. 
 
Meedoen in de kerk 
Niet kunnen lezen maakt ook dat mensen niet kun-
nen meelezen in de Bijbel tijdens kerkdiensten of in 
hun bijbelgroep. Een audiobijbel maakt dat veel meer 
mensen toegang hebben tot het woord van God. 
Daarom ondersteunt het NBG het luisterbijbelpro-
grama van het Bijbelgenootschap van Mozambique 
met 1000 audiobijbels. Dit programma wordt in ker-
ken gebruikt, maar ook op plekken waar luistergroe-
pen geformeerd kunnen worden, zoals gevangenis-
sen, ziekenhuizen en weeshuizen. 
 
Coronacrisis 
Het Bijbelgenootschap van Mozambique is financieel 
hard getroffen door de coronacrisis. De inkomsten uit 
eigen bijbelverkoop vielen bijna volledig weg tijdens 
de lockdown in het land.  
Sinds in september de coronamaatregelen versoe-
peld werden, wordt het bijbelwerk waar mogelijk 
weer opgepakt. Veel Mozambikanen zijn er econo-
misch nog slechter aan toe dan ze al waren. Dat mo-
tiveert de medewerkers van het bijbelgenootschap 
extra het Gods woorden van hoop beschikbaar te 
maken. 
 

Bron: Nederlands Bijbelgenootschap 
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'Zee mot weer geld hebben...' 
     
Dat 2020 een gek en biezunder jaor was, hoof ik jullie 
neet te vertellen. Dat zo'n virus de samenlaeving toch 
min of meer kan ontwrichten, hadde  wi-j  tut veur 
kort ga neet veur meugelek ehollen. 't Lik wal of alle 
zekerheden opens neet zo zeker meer bunt. I-j könt 
jo niks plannen of regelen, want 't is maor afwachten 
of der iets kan deurgaon. I-j markt ok dat völle men-
sen wat onzeker bunt en dat de luntjes wat korter en 
de tene wat langer wordt.  De reacties bunt wal heel 
verschillend. Der bunt mensen wiet zich helemaole  
teruggetrekt uut de samenlaeving en anderen doot 
juust net asof der niks an de hand is. Wanneer doo'j 't 
good?  
Misschien is Achterhooks realisme en nuchterheid 
wal ne helen goeien raodgevver. Dus wal wat  anpas-
sen an de umstandegheden maor ok ow eigen kop 
een betjen volgen.  
 
Maor volgens mien hef de samenlaeving met 'n nog 
völle ingriepender virus te maken, namelek het virus 
van individualisme. 't Grip um zich hen as nooit te 
veurne en uutwassen as egoïsme en  narcisme bunt 
gin uutzondering meer. Ok hier in Aalten en mis-
schien ok wal in Lechtenvoorde wordt sommege 
mensen steeds egocentrischer en zelfingenommen 
en hebt wi-j de andern steeds minder neudeg. Gevolg 
is vake dat der ok minder naor andern wordt umme-
ekekken onder 't motto: 'Ik zal mien zelf wal  redden 
en dan mot den andern dat ok maor doon.'  't Coro-
navirus hef dat individualisme bi-j sommigen nog wat 
extra verstarkt. Ik wet wal , noo bun ik wal arg zwart-
wit want der bunt ok ne hele bende mensen wiet wal 
naor anderen ummekiekt en helpt waor mensen 
dreigt te  ontspoorn , te vereenzamen of buten de 
boot valt, gelukkeg maor. 
 
En wat is de rol van de kerke daorin?  De kerke is de 
organisatie, ne gemeenschap van mensen, dus neet 
ieder veur zich, maor samen, en met oog veur 't indi-
vidu, zelfs at den gin lid is van de gemeenschap. 
Noo heur ik der al wat zeggen: De kerke?... daor heur 
ik niks van en daor he'k ok niks met.      .   
Maor juust dee kerkgemeenschap is een teggenwicht 
in de steeds hardere en individualistische maat-
schappi-je. Daor heur i-j de boodschap da'j der neet 
allene veur staot en dat 't neet um carrière, ver-
mogen of succes geet.  En ok dat een grote bek ow 
neet wieter hölp. 
 
 
 
 
 

Ok in coronatied hef de kerke letterlek e-investeerd 
um dee boodschap bi-j de mensen thuus te brengen.  
't Is wal 'n iets andere belaeving dan een live-
kerkdienst maor ach een köpken koffie onder de 
praeke mek völle good. Ok dat is Achterhookse nuch-
terheid. Maor dee kerke dut nog völle meer, 't blif 
neet bi-j weurde. Heel völle vri-jwilligers en professi-
onals bezeukt olderen en eenzamen, helpt met finan-
ciële en materiële ondersteuning, en zorgt veur ni-j 
perspectief a’j vasteloopt.  Dee kerke zörgt ok veur 
plezeer , zoas de IKA-vakantiewaeken veur olderen. 
Maor ok veur gezamenleke ontspanning en afwisse-
ling zoas de Top 2000-diensten en anders karke waen 
diensten (AKW=AKZ).  Zek mien neet dat der neet van 
alles an wödt edaone um der wat afwisseling en kleur 
in te brengen.  Iederene mag metdoon en veur  iede-
rene  is der wat te doon. I-j zollen 't verhaal kön- nen 
samenvatten in twee zinnen: 

 

* De maatschappi-j is steeds meer: ieder veur zich en 
God veur ons allen. 
* De kerke is: God veur ons allen en wi-j doot met. 
 
Kiek, daor wil i-j toch bi-jheurn?  Ja, en dan komme 
wi-j op een geveulig punt. Dat alles kost  geld. De 
professionals mot natuurlek betaald worden. Der 
wödt geïnvesteerd in beeld- en geluidsapparatuur en 
gebouwen. Ok dee mooie initiatieven, waor zovölle 
mensen van profiteert kost natuurlek ne beste cent. 
En 't verrekte is dat 't net as ovveral ok allemaole  
nog steeds duurder wödt. Maor dat weerhölt der ons 
neet van um der neet met deur te gaon. 
Sommegen zekt dat de rol van de kerke is uut-espöld 
maor a'j dit zo laest dan wödt dee rolle juust steeds 
belangrieker. Een gemeenschap wiet ummekik naor 
de anderen en waor neet 't recht van 't minste gewe-
ten of 't meeste geld telt. Dat is toch wat weerd.   
Zo'j dit jaor astebleef royaal willen gevven veur Kerk-
balans?'  Alles wödt duurder dus at de knippe 't 
toolöt, gef dan 'n paar procent meer as  veurgaonde 
jaorn. En a-j veureg jaor hebt ovver-eslagen, zo'j dan 
astebleef dit jaor wal weer met willen doon?  't Is 't 
weerd , komt maor 's an , dan zie'j dat de kerke ne 
veurbeeld van Achterhookse mentaliteit is.  Realis-
tisch en nuchter, maor zeker neet zelfingenommem 
en individualistisch, As ne goeien naober wiet der 
altied is a'j 'm neudeg hebt.  En daorumme he'w jullie 
neudeg. As kerkganger, as  vri-jwilliger en ok as spon-
sor.  
Astebleef wes royaal dan kan de kerke ok royaal 
waen en een teggenwicht waen veur een steeds har-
dere maatschapi-je. 
 
                                         Ne kerkrentmeester uut Aalten 
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Nieuwjaarsboodschap: Een offline jaar gewenst! 

 

Waar was u op 12 maart? De dag waarop de eerste 
lockdown werd aangekondigd? Ik was op werkbezoek 
in de classis Veluwe. We hadden inspirerende en 
indringende ontmoetingen met de kerkenraad van de 
Hervormde gemeente Elim in ‘t Harde, de kerkenraad 
van de dorpskerk in Hall en de voorgangers van de 
protestantse wijkgemeente ‘De Drie Ranken’ in Apel-
doorn. 

 

U moet maar geloven dat ik daar ben geweest, want 
in tegenstelling tot de andere werkbezoeken, is er 
van dit bezoek geen verslag beschikbaar. Oorzaak? 
Die middag werden we in beslag genomen door tele-
foontjes van media over de aangekondigde lock-
down. Wat gaan de kerken doen? Open, dicht, online, 
offline? We besloten die middag al dat de scriba me-
ditaties zou gaan verzorgen op televisie. En een week 
later ontstond het initiatief #nietalleen. We kwamen 
met z’n allen in een stroomversnelling terecht waar 
we - zo’n tien maanden later - nog steeds inzitten. 
 

De kerk heeft een steile leercurve doorgemaakt als 
het gaat om online presentie. Niet alleen kerkdien-
sten werden voortaan met beeld gestreamd, maar er 
werd gevlogd, podcasts gemaakt, creatieve kerstfilms 
online gezet en prachtige muzikale ‘samenzang’ vi-
deo’s gecomponeerd. 
 

Ook de dienstenorganisatie herpakte zich snel en 
organiseerde het online Petrus Festival met een Pro-
testantse Lezing door minister-president Mark Rutte, 
een online Landelijke Diaconale Dag en eindeloos 
veel webinars waar mensen ervaringen konden delen 
over kerk-zijn in tijden van corona. En in het nieuwe 
jaar start het moderamen met online colleges voor 
synodeleden, predikanten en kerkelijk werkers. 
 

Natuurlijk is het prachtig wat we online neerzetten. 
En hopelijk is het waar dat het meer mensen trekt 
dan voorheen. Die geluiden hoor je her en der en dat 
stemt me hoopvol. 

 

 

Tegelijkertijd is het belangrijk dat we het echte men-
selijke contact niet uit het oog verliezen. Daarom zijn 
we samen met andere kerken en christelijke organi-
saties het initiatief #Nietalleen gestart. Praktische 
hulp of een luisterend oor voor mensen die dat kun-
nen gebruiken. Een initiatief waar zelfs Koningin Má-
xima haar waardering voor uitsprak. 
 

Het was ook een heftig jaar. Corona hield ons in de 
greep. Door de steeds veranderende corona maatre-
gelen werd er een groot beroep gedaan op uw flexibi-
liteit en verantwoordelijkheid. Dank daarvoor!  
 

Het goede van de online presentie van kerk-zijn moe-
ten we zeker behouden. Het opent nieuwe mogelijk-
heden naar wellicht ook nieuwe mensen. Maar daar-
naast wens ik u (en mezelf) vooral een offline jaar 
toe.  
 

Want ik wil weer op bezoek bij u. De dienstenorgani-
satie kan niet goed functioneren als niet helder is wat 
er speelt in het land. En voor een gesprek over 
vreugden, maar zeker ook over zorgen in de gemeen-
te, is echt contact nodig. Elkaar in de ogen kijken. 
Wat langer doorpraten. Voelen wat de ander bedoelt. 
En dat lukt niet goed met een beeldscherm ertussen. 
 

En het meest van alles hoop ik dat we in 2021 weer 
‘gewoon’ naar de kerk kunnen. Zonder bang te zijn 
dat je elkaar besmet. Lekker samen zingen. Naast 
elkaar in de banken schuiven. Koffie drinken achteraf. 
Weer die geloofsgemeenschap zijn waardoor we 
dichter bij God, bij elkaar en de wereld komen.  
 

Een gezegend 2021 gewenst! 
Jurjen de Groot, 

directeur Dienstenorganisatie PKN 
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Werkgroep Lichtenvoorde – Herold  
33 jaar verbonden in geloof en vriendschap 
 
Het jaar 2020 is ook voor de werkgroep Lichtenvoor-
de-Herold een bijzonder jaar geweest.  
 

Op 23 februari hebben we samen met Hans Hinkamp 
de AKZ-dienst voorbereid en uitgevoerd, met als 
thema: “Geloven over Grenzen”. We vierden als 
werkgroep, maar ook als Protestantse kerk Lichten-
voorde 33 jaar vriendschap en verbondenheid met 
elkaar. Verschillende talen, verschillende culturen en 
toch gebonden door geloof. Voor de invulling van het 
thema hebben we gebruik gemaakt van de jaarspreuk 
van de protestantse kerk Duitsland “Ik geloof, kom 
mijn ongelovigheid te hulp” (Marcus 9, vers 24). In 
de toelichting van de kerk in Duitsland wordt de ver-
gelijking gemaakt met de fiets. Het geloof is als een 
fiets God, ik heb kracht nodig en uithoudingsver-
mogen om aan de eindstreep te komen. Deze meta-
foor werd uitgebeeld  door een fiets voor in de kerk. 
De fiets was prachtig versierd met tulpen, weer een 
bijzondere creatie van Carolien Lensink.   

 
Tijdens de kerkdienst werd ook een videoboodschap 
uit Herold getoond. Bij het verlaten van de kerk kre-
gen alle bezoekers één van de tulpen en ook een 
ansicht-kaart. Deze kon tijdens de koffie beschreven 
worden met een persoonlijke groet voor Herold. We 
konden ruim 50 kaarten naar Herold versturen.  

 
Ondertussen waren we als werkgroep ook begonnen 
met de voorbereidingen van het bezoek van onze 
vrienden uit Herold in september. Helaas kon dit 
geen doorgang vinden. 
De wereld werd getroffen door het coronavirus en 
veel landen gingen in een (gedeeltelijke) lockdown. 
Door de maatregelen hebben wij als werkgroepen in 
Lichtenvoorde en Herold besloten om het bezoek niet 
door te laten gaan en het een jaar uit te stellen.  

 
De werkgroep wilde echter toch iets doen in septem-
ber. Omdat er vanuit Herold altijd  veel interesse en 
enthousiasme is voor het bloemencorso in Lichten-
voorde (de uitwisseling heeft al 3 x plaatsgevonden in 
het corsoweekend) hebben we besloten om deel te 
nemen aan de Dahlia Kunstobjecten Route. Ontwer-
per Luuk Smeets heeft ons daarbij geholpen en het 
thema “Geloof, Hoop en Liefde” op zijn eigen wijze in 
een ontwerp verwerkt. Dit thema is uitgewerkt met 
de drie symbolen kruis (geloof), een anker (hoop) en 
een hart (liefde). Op corsozondag konden de 3 pane-
len met symbolen voor de Johanneskerk bewonderd 
worden.  
 
Houd Geloof in het goede, Hoop in de toekomst en 
Liefde voor je medemens 
Tijdens het corsoweekend hebben we ook een video-
boodschap opgenomen voor onze vrienden in Herold. 
Op de “Herold-zondag” (een week na corsozondag) 
hebben we in beide kerken aandacht besteed aan de 
wederzijdse verbondenheid en beide videobood-
schappen (we hadden er ook een uit Herold gekre-
gen) getoond. 
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In december hebben we, zoals gebruikelijk, een 
kerstboodschap naar Herold gestuurd.  
 
Ich trage ein Licht in die Dunkelheit 
 
Ich trage ein Licht in die Dunkelheit 
und bring dir das Licht des Herrn. 
Dies Licht scheint in dein Herz hinein, 
so ist die Liebe nicht fern. 
 
Dies Licht, es kündet von Gott dem Herrn, 
es spricht von Bethlehem. 
Es trägt sein Licht in dein Haus hinein 
und gibt deinem Leben Sinn. 
 
Dies Licht, es kündet den Frieden der Welt, 
es leuchtet wo Kummer und Not, 
es scheint für die Ärmsten,  es redet von Gott, 
der uns seine Liebe bot. 
 
Er hält seine Arme ausgestreckt, 
möcht mit seinem Licht dich umhüllen, 
drum trage sein Licht in die Finsternis, 
such auch du manchen Kummer zu stillen 
            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Van ds Mechteld Glöckner kregen we namens de 
partnergemeente Herold de volgende kerstbood-
schap.  
 
Hoffnungslicht 

Das Leben bremst, zum zweiten Mal, 
die Konsequenzen sind fatal, 
doch bringt es nichts wie wild zu fluchen, 
bei irgendwem die Schuld zu suchen, 

denn solch wütendes Verhalten, 
wird die Menschheit weiter spalten, 
wird die Menschheit weiter plagen, 
in diesen wahrhaft dunklen Tagen. 

Viel zu viel steht auf dem Spiel, 
Zusammenhalt, das wär’ ein Ziel, 
nicht jeder hat die gleiche Sicht… 
Nein, das müssen wir auch nicht… 

Die Lage ist brisant wie selten, 
trotz allem sollten Werte gelten 
und wir uns nicht die Schuld zuweisen, 
es hilft nicht, wenn wir uns zerreißen. 

Keiner hat soweit gedacht, 
wir haben alle das gemacht, 
was richtig schien und nötig war, 
es prägte jeden, dieses Jahr. 

Für alle, die es hart getroffen, 
lasst uns beten, lasst uns hoffen, 
dass diese Tage schnell vergeh’n 
und wir in bess’re Zeiten seh’n. 

Ich persönlich glaube dran, 
dass man zusammen stark sein kann… 
Für Wandel, Heilung, Zuversicht, 
zünd’ mit mir ein Hoffnungslicht.  

Teilt diese schönen Zeilen an alle die Dir in diesen 
Zeiten wichtig sind  
 
Ondanks de beperkingen in deze coronatijden kun-
nen we als werkgroep terugkijken op een goed en 
intensief jaar en hopen we dat er in 2021 weer meer 
mogelijk is om de persoonlijke contacten te verster-
ken.  
We zijn als werkgroep blij dat we Janette van Egten 
als nieuw lid mogen verwelkomen.  
 

Namens de werkgroep 
Hans Tornij (tel 379691) 

 

 
 
 
 

Verschijningsdata Op Weg 2021 
 
Hierbij de verschijningsdata (altijd voor de eerste 
zondag van de maand). en de inleverdata van de 
kopij 
(graag uiterlijk 12.00 uur van die maan-
dag).Wellicht handig voor leden van commissies 
en andere kerkelijke groepen om deze data in de 
agenda op te nemen. Het decembernummer van 
2020 zal ook de  helft van de maand januari be-
treffen. 
 
verschijnt:  inleveren kopij: 
week voor 7 maart maandag 22 febr. 
week voor 4 april maandag 22 maart 
week voor 2 mei maandag 19 april 
week voor 6 juni maandag 24 mei 
week voor 4 juli maandag 21 juni 
week voor 5 sept. maandag 23 aug. 
week voor 3 okt. maandag 20 sept. 
week voor 7 nov. maandag 25 okt. 
week voor 5 dec. maandag 22 nov. 
 

De redactie 
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Het volgende nummer. . .   
 

voor de maand maart komt uit in de week voor zon-
dag 7 maart 2021.  
Kopij moet uiterlijk maandag 22 februari 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) 

 

 

 
WIJKINDELING 2021 
 
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 24 januari 
10.00 uur ds. F.A. Gijzel, Leiden 
aanvullende collecte: energie 
 
zondag 31 januari 
10.00 uur de heer L.H. de Vries, Aalten 
aanvullende collecte: jeugdwerk 
 
zondag 7 februari 
bevestiging ambtsdragers 
10.00 uur ds. J.J. Hinkamp 
aanvullende collecte: onkosten 
 
zondag 14 februari 
10.00 uur ds. J.J. Hinkamp 
aanvullende collecte: kia noodhulp 
 
zondag 21 februari 
eerste zondag 40 dagen tijd 
10.00 uur ds. J.J. Hinkamp 
aanvullende collecte: orgelonderhoud 
 
zondag 28 februari 
tweede zondag 40 dagen tijd 
10.00 uur ds. J.J. Hinkamp 
aanvullende collecte: eigen project diaconie 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
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://kerkdienstgemist.nl/

