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Eerste lentedagen 
 

De koude nachten zijn verdwenen 
sneeuw en vorst zijn van de baan, 

het zonnetje komt tevoorschijn 
't is met de winter nu gedaan! 

 

De vogels jubelen van vreugde 
en zoeken ijverig een plek 

om hun jongen groot te brengen 
met strootjes in hun bek. 

 

De eerste lentebloeiers komen 
sneeuwklokjes kijken in het rond 
en krokusjes met zachte kleuren 

vormen een tapijt zo bont! 
 

Alles wijst op God de Schepper 
zelfs tot in de kleinste kleinigheid, 

Hij wil graag dat wij Hem eren 
want God heeft dit voor ons bereid! 

 

Bron: Els Hengstman-van Olst, gedichtensite.nl  
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 Optimisme 
 
Ook in deze tijd, of misschien wel juist in deze 
tijd, vallen ze op. Mensen die met een enorm 
optimistische kijk door het leven gaan. Optimis-
ten. 
 
Een Duitse wiskundige en filosoof Gottfried Wil-

helm Leibniz ( 1646 – 1716) gebruikte het woord op-
timisme in die zin als eerste. Hij duidt er een stroming 
mee aan waarvan de volgers geneigd zijn alles posi-
tief te benaderen. Hij voelde zich ook optimist. 

 
Tussen twee haakjes, het woord optimist is afgeleid 
van het Latijnse woord optimus, wat het beste bete-
kent. (bonus, melior, optimus = goed, beter, best). 
 
Leibniz behoorde tot de Lutherse Kerk, maar hij trok 
op met protestanten en katholieken. Hij hield zich 
verre van godsdiensttwisten. Stond bekend om zijn 
diplomatieke optreden. Hij  was een optimist die 
stelde dat de wereld waarin wij leven de best moge-
lijke is. God kon in zijn alwetendheid en goedheid 
immers  geen betere geschapen hebben, aldus Leib-
niz. Hierop voortbordurend komt hij uit bij het vraag-
stuk van het lijden in de wereld. In 1710 schrijft hij 
daar uitgebreid over. Als er zoveel kwaad en onrecht 
is, hoe kan het geloof in een goede God dan overeind 
blijven? Leibniz stelt dat God hier geen schuld aan 
heeft. Immers God is louter goedheid. Deze kijk heeft 
heel wat kritiek losgemaakt. Zoals ook nu nog het 
lijden in de wereld veel vragen oproept met betrek-
king tot de rol die God hier al dan niet in heeft. 

Terug naar het woord optimisme. Naar de mensen 
die we optimisten noemen. Die meer oog hebben 
voor de goede dan de slechte dingen in het leven. 
Hoe word je een optimist? Of word je als optimist 
geboren? Ligt het aan de omstandigheden waaronder 
iemand geboren wordt of leeft?  

 

Ergens lees ik dat optimisme valt onder karaktertrek-
ken. Dat optimisme voor 25% erfelijk is. Oké. Maar 
die resterende 75% moet dus ergens anders door 
komen. Ik lees verder. Milieu speelt een rol. Opvoe-
ding ook. Wat ik ook meerdere keren tegenkom is het 
verschil tussen optimisten en pessimisten als het gaat 
om nare gebeurtenissen of problemen. De optimist 
ziet het probleem. Doet er iets mee als dat kan. Het is 
een tijdelijk iets. De pessimist blijft erin hangen. Alles 
gaat altijd fout. Dus optimisten ervaren het nare  
tijdelijk, pessimisten blijvend. 
 
Op zoek naar een onderwerp voor deze maand kwam 
ik woorden tegen van Dietrich Bonhoeffer. Een predi-
kant die in Duitsland tijdens de oorlog bij het kerkelijk 
en politiek verzet betrokken raakte. In 1943 wordt hij 
gearresteerd. Kort voor het einde van de tweede 
wereldoorlog wordt hij op bevel van Hitler veroor-
deeld en gedood in kamp Flossenbürg. Hij is 39 jaar 
geworden. 

 

Lied 511 uit ons liedboek, in een vertaling van Jan 
Willem Schulte Nordholt staat op zijn naam. Ook de 
volgende woorden, die me aanzetten tot het schrij-
ven van deze tekst, zijn van hem.: 

Optimisme is in wezen 
geen houding ten opzichte van de huidige situatie, 
maar een levenskracht,  
een kracht om te hopen 
als anderen het opgeven, 
een kracht het hoofd hoog te houden 
als alles fout lijkt te lopen, 
een kracht tegenslagen te dragen; 
een kracht die de toekomst 
nooit aan de tegenstander laat, 
maar haar opeist voor zichzelf. 
 
Bonhoeffer was een optimist. Misschien mag je zeg-
gen dat hij zo geboren was. Of misschien ontwikkelde 
die kracht, dat optimisme, zich gaandeweg. Wat vast-
staat is dat hij zijn optimisme baseerde op het evan-
gelie. Op het verhaal van de grootste optimist die 
ooit op aarde heeft rondgelopen. Een opgewekte 
optimist. Hij heet Jezus. 
                                                                                     marja 
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Pastorpraat dominee Hinkamp  
 

In een toch al bizar jaar lijkt het maar niet op te 
houden. Zelfs de natuur deed onlangs volop 
mee met drie bijzondere zondagen op rij. Op de 
eerste zondag ging ik met snowboots aan door 
de vers gevallen sneeuw naar de Johanneskerk. 

Die dag bleef het maar sneeuwen. Het gevolg: een 
wondere witte wereld, zoals we die lang niet meer 
gezien hebben!  
 

Reden genoeg om er die week op uit te gaan voor 
een semi-openluchtdienst. Voor het eerst dat ik een 
dienst verzorgde (dat wil zeggen opnemen) met tem-
peraturen onder het vriespunt. Gelukkig waren de 
reacties hartverwarmend en is deze bijzondere kerk-
dienst veelvuldig bekeken. De middag van deze 
tweede zondag heb ik heerlijk kunnen schaatsen op 
de Slingeplas, ook al zo’n unicum.  
 

Op de derde zondag in de rij kon er ineens gewandeld 
worden met opgestroopte mouwen. Van de winter in 
één klap de lente in. Het was zichtbaar dat het velen 
goed heeft gedaan. Even een gevoel van vrijheid in 
onze wereld in lockdown. 
 

Nu, met het begin van de 40-dagentijd (van oudsher 
een tijd van soberheid en inkeer), voelt alles weer 
heel anders aan. Waar we in andere jaren bewust de 
rust opzoeken daar lijkt er nu geen andere optie!  
 

Het is best een uitdaging om te midden van allerlei 
onmogelijkheden te zoeken naar mogelijkheden. In 
een artikel op de website van de landelijke kerk staat 
een artikel over de moeilijkheden om kerk te zijn in 
coronatijd: ‘Kerk-zijn in coronatijd: dobberen of wind 
vangen?’  

 
 

Eén van de opmerkingen die mij trof was: ‘Deze tijd 
van corona legt ontwikkelingen in de kerk bloot die al 
in gang waren, maar nu pas in volle omvang worden 
gezien. De crisis werkt als katalysator. De kerk als 
vereniging heeft averij opgelopen. Dobbert zij aan 
lager wal stuurloos rond of kan zij wind vangen, ople-
ven, koers kiezen? Het wordt tijd om om te denken!’ 
 

Sinds het begin van de coronacrisis is onze houding 
als kerk steeds geweest: geen genoegen willen ne-
men met doelloos ronddobberen tot de tijd weer 

anders wordt. Als we dát hadden gedaan hadden we 
ondertussen al een jaar stil gestaan in een lente-, 
zomer-, herfst- en winterslaap. Helaas is het einde 
nog niet in zicht. Daarom ben ik heel dankbaar dat er 
in onze kerkgemeenschap veel ruimte is om (waar 
nodig) soms andere wegen te bewandelen.  
 

 
 

Ook de komende tijd proberen we dat stapje extra te 
zetten, door o.a. het aanbieden van Avondgebeden 
op de woensdagavond. In dit geval heb ik de diensten 
vooraf opgenomen en gemonteerd en zijn ze woens-
dagavond vanaf 19.30 uur te bekijken. Ook nu is de 
eerste indruk dat er heel goed naar gekeken wordt. 
Op die manier proberen we in een behoefte aan be-
zinning (en/of afleiding) te voorzien. Met veel plezier 
luister ik naar de muzikale bijdrage van onze kerkmu-
sici: Johan Meerdink en Bas Tieltjes. Ik hoop dat jullie 
er evenveel plezier aan beleven.  
 

Op deze manier proberen we toch inhoud te geven 
aan kerk-zijn in deze tijd. Maar.... kerk zijn we vooral 
samen! Helaas is het lastig om dat ‘samen’ in fysieke 
zin vorm te geven. Dat zit er nu gewoon niet in. Daar-
om is het des te belangrijker om elkaar niet uit het 
oog te verliezen. Heeft u een idee/suggestie, of een 
vraag? Laat het mij weten. Zo zijn we ook begonnen 
met de mogelijkheid om een verzoeknummer voor de 
kerkdienst (of er na) door te geven. Als er veel num-
mers binnekomen kunnen we er misschien een bij-
zondere kerkdienst aan wijden. 
 

Voorlopig wens ik iedereen sterkte toe in deze lastige 
tijd: houd goede moed en wees hoopvol. Want na de 
40-dagentijd wordt het vanzelf weer Pasen! Zo mo-
gen we samen op weg (in deze Op Weg!) naar een 
opstandig Pasen. 
 

Hartelijke groeten, 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 voor een menswaardig leven, in en door 
geloof.  
 
Goede God 
wees aanwezig bij uw mensen  
in handen die vasthouden en verzorgen 
in voeten die niet haasten maar meegaan 
richt ons op naar elkaar en naar de ander 
open onze ogen om te zien  
de blik in de ogen van de ander  
om te horen de stem achter wat wordt verteld 
 
God van alle mensen,  
voor al Uw mensen bidden wij   
dat deze wereld een plek mag zijn 
waar ruimte is voor ieder mens  
verbonden met de ander  
in kleur en leeftijd, in ras en geloof 
een grenzeloze veelkleurige bewoonbare wereld 
een plaats voor iedereen  
waar mensen U herkennen  
in ontmoeting met elkaar 
waar mensen er zijn voor elkaar 
door barmhartigheid te tonen 
waar klank en kleur geen toegang hebben 
door recht te doen waar licht verduisterd wordt 
door te werken aan gerechtigheid  
waar mensen beroofd zijn van hun stem  
om zo Uw Stem te versterken 
tot menswaardig bestaan voor ieder mens 
beziel ons daarom met Uw Geesten  
geef ons Adem opnieuw Geestkracht  
om te vieren het leven in liefde en genade 
moge het zo zijn 
 

Sjon Donkers, uitgesproken tijdens  
de Landelijke Diaconale Dag 17 november 2007 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
In memoriam Hans Koskamp 
 

Op 2 februari namen we in crematorium Berkenhove 
in Aalten afscheid van Hans Koskamp. ‘Onwerkelijk, 
bizar, verbijsterend’ zijn woorden die het algemene 
gevoel weergeven om het plotselinge overlijden van 
Hans Koskamp, 63 jaar oud en nog volop in het leven, 
te omschrijven.  
 

Zonder enig voorteken kwam er in de stilte van de 
nacht onverwacht een einde aan zijn leven. Wie Hans 
Koskamp zegt, denkt aan een blozend gezicht, aan 
klussen, hardlopen en wandelen, aan Intratuin, aan 
de gezinsman die hij was, aan iemand die jarenlang in 
onze kerkgemeenschap gezicht gaf aan de diaconie. 
 

Hans Koskamp werd geboren in IJzerlo, op boerderij 
’t Ni’je kerkhof’, als de middelste uit een gezin met 
vijf kinderen, drie jongens en twee meisjes. Hij was 
handig, creatief, en sportief. Zo liep hij vele malen de 
Nijmeegse4daagse. Zijn liefde voor wat groeit en 
bloeit kreeg vorm in een opleiding tot bloembinder.  
 

Met Lucie Klein Poelhuis kwam de liefde zijn leven 
binnen. Verliefdheid leidde tot een huwelijk. Na eerst 
gewoond te hebben in Lichtenvoorde, waar zoon 
André werd geboren, trokken ze in 1985 in bij het 
‘oldershuus’ van Lucie aan de Aladnaweg. Hier wer-
den de drie dochters Anke, Dianne en Ellen geboren.   
 

Toen er bij Bredevoort een tuincentrum kwam melde 
Hans zich voor een nieuwe uitdaging. Met het bedrijf 
mee groeide hij in zijn functie als bedrijfsleider. Op 
één dag na was hij hier 30 jaar werkzaam. Namens 
het bedrijf Intratuin sprak Willy Heinen een passende 
woord van dank, voor een bescheiden maar heel 
capabel mens. Ook hier al hij zeker gemist worden. 
 

Bij het afscheid waren er ontroerende en liefdevolle 
herinneringen door de kinderen. Met een eigen op-
name van het door hen gespeelde The Rose brachten 
ze een muzikaal eerbetoon aan een zorgzame vader 
en een trotse opa.  
 

In woorden uit de Bijbel klonk de oproep te leven 
vanuit de liefde, van God en mensen. Hans Koskamp 
was een mens die veel liefde gaf én ontving. Bij het 
afscheid van de Gereformeerde kerk in 2007 droeg hij 
als diaken het avondmaalsstel. Met de woorden van 
toen namen we ook nu afscheid in geloof: ‘Christus, 
wees onze reisgenoot, op weg naar uw toekomst.’ 
 

Wij wensen zijn vrouw Lucie, de kinderen en klein-
kinderen en allen die verdriet kennen om zijn overlij-
den heel veel sterkte. Dat ze troost vinden bij God en 
mensen.  
 

ds. Hans Hinkamp 
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Verjaardagen 
 
 
 
 
 
 
 

09 maart Mevrouw L. Scholte-Laning 
  Hof van Flierbeek 51e 
  7132 DJ Lichtenvoorde 
  88 jaar 
10 maart De heer D.J. Janssen 
  Middachtenstraat 23 
  7131 BA Lichtenvoorde 
  77 jaar 
11 maart Mevrouw A.M. Batenburg-Sepers 
  Broekboomstraat 42-07 
  7131 DX Lichtenvoorde 
  75 jaar 
12 maart De heer J.F. Sint 
  Jan Steenstraat 52 
  7131 VR Lichtenvoorde 
  82 jaar 
16 maart De heer H.W. Prinsen 
  Aaltenseweg 80 
  7131 NG Lichtenvoorde 
  76 jaar 
17 maart Mevrouw J.H. Scholten-Rauwerdink 
  Rapenburgsestraat 44 
  7131 CZ Lichtenvoorde 
  76 jaar 
19 maart Mevrouw J.A. Nijland-Prinsen 
  Pastoor Scheepersstraat 49 
  7134 RB Vragender 
  79 jaar 
20 maart Mevrouw J.H.W. Lubbers-Lobeek 
  Weijenborgerdijk 47 
  7131 NP Lichtenvoorde 
  76 jaar 
21 maart Mevrouw A.W. Wamelink-Lensink 
  Gebr. Ketteringstraat 20 
  7131 NM Lichtenvoorde 
  78 jaar 
24 maart Mevrouw H.W. Helmink-Wassink 
  Gebr. Ketteringstraat 16 
  7131 NM Lichtenvoorde 
  86 jaar 
 
 
 
 
 
 
 
 

26 maart De heer B. ten Bokkel 
  Varsseveldseweg 7-42  
  7131 BG Lichtenvoorde 
  84 jaar 

Mevrouw T.J. de Kruijff-van Ginkel 
  Tankweg 5 
  7137 HA Lievelde 
  93 jaar 
  De heer G.J. Hofman 
  Weijenborgerdijk 51f 
  7131 NP Lichtenvoorde 
  83 jaar 
27 maart De heer J.B. Lensink 
  Van Ostadestraat 9 
  7131 VB Lichtenvoorde 
  75 jaar 
30 maart De heer H. van het Loo 
  Nieuwe Maat 24 
  7131 EL Lichtenvoorde 
  83 jaar 
01 april  De heer C.J. van Benthem 
  Johannes Vermeerstraat 28 
  7131 SB Lichtenvoorde 
  83 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 
 
10 januari mevrouw Hillen 
  Molenberg Groenlo k. 66 
  Ziekenhuisstraat 14 
17 januari mevrouw Stronks-Oblink 
  Kamperweg 20, Vragender 
24 januari mevrouw Oonk 
  Oude Winterswijkseweg 27, 
  Vragender 
31 januari de heer en mevrouw Scheepers 
  Pastoor Sandersstraat 1-10 
07 februari de heer en mevrouw Verhoef 
  Veldstraar 15 
14 februari familie Wamelink 
  Meekesweg 10, Vragender 
21 februari familie Sironde 
  p/a A. Sironde, Rietgors 6 
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Ondersteunde doelen diaconie 
 
Begin 2021 heeft de diaconie een flink aantal 
doelen ondersteund, waaronder het Rode kruis 
ten behoeve van armoede bestrijding. Ook zijn 
het Zeister Zendingsgenootschap en Stichting 
Vrienden van AMCHA ondersteund. 
 

Zeister Zendingsgenootschap 
Het Zeister Zendingsgenootschap (ZZg) ondersteunt 
sinds 1793 zending en diaconaal werk wereldwijd. 
Het ZZg assisteert bij projecten ten behoeve van 
kansarme, achtergestelde en rechteloze mensen in 
onder meer Suriname, Tanzania, Zuid-Afrika, Jamaica, 
Cuba, Midden-Amerika, de Palestijnse Gebieden, 
Letland en Albanië. 

Het gaat het ZZg niet om de groei van het aantal 
(kerk)leden maar om de persoonlijke groei van 
mensen en een andere manier van denken, een 
'mindshift'. 
Dat mensen leren om op een andere manier in het 
leven  te staan. bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb 
Leren dat ze zelf iets kunnen doen en niet afhankelijk 
zijn van wat anderen brengen. bbbbbbbbbbbb 
Dat ze hun eigen keuzes kunnen maken in de richting 
van goed leven voor iedereen. bbbbbbbbbbbb 
Die aandacht voor de mentale kant van zendingswerk 
is voor het ZZg even belangrijk als het bieden van 
materiële hulp. bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb 
 

Zie voor meer informatie https://www.zzg.nl/ 
 

Stichting Vrienden van AMCHA 

De Stichting Vrienden van AMCHA in Nederland is 
een non-profit organisatie met als doel de bevorde-
ring van psychosociale hulp aan inwoners van Israël 
(onder wie voormalige Nederlanders) bij de verwer-
king van traumatische ervaringen die verband hou-
den met de onderdrukking en vervolging door het 
Nazi-regime (1933-1945). 
 
AMCHA biedt psychosociale hulp vanuit diverse 
behandelcentra in onder andere Jeruzalem en Tel 
Aviv en wordt erkend door de Israëlische overheid.  

AMCHA heeft zowel professionele hulpverleners in 
dienst (onder andere psychiaters), maar ook een 
grote groep getrainde vrijwilligers welke beschikbaar 
zijn voor hand- en spandiensten. Zij worden 
bijgestaan door deskundige begeleiders. 

Voor meer informatie zie https://amcha.nl/ 

 

 

Aanvullende collectes maart: 
 
7 maart Onkosten AKZ diensten 
10 maart KIA, werelddiaconaat 
14 maart Binnenlands diaconaat (KIA) 
 
Ondersteuning diaconaat in arme regio’s 
In Oost-Groningen en Limburg wordt armoede vaak 
doorgegeven van generatie op generatie. Er is weinig 
werk en er zijn weinig voorzieningen om kansarme 
jongeren op te vangen. Juist in deze regio’s zijn de 
kerken klein en hebben ze niet veel financiële midde-
len. Hoe kun je dan als diaconie iets doen voor men-
sen in kwetsbare omstandigheden? Hoe kun je bij-
voorbeeld iets betekenen voor kinderen die opgroei-
en in armoede? Kerk in Actie begeleidt kerken in deze 
regio’s in hun diaconale taak en ondersteunt hen 
zonodig financieel. 
 
21 maart Eigen project diaconie 
28 maart JOP Paascollecte 
 

PaasChallenge: ontdekken wat Pasen is 
Wat betekent Pasen en wat betekent het paasverhaal 
voor míj? Met deze vraag gaan elk jaar meer dan 
zesduizend jongeren aan de slag als ze – in groepen - 
de PaasChallenge doen. De PaasChallenge, die wordt 
gehouden in de week voor Pasen, is een spel dat is 
gemaakt door Jong Protestant, de jeugdwerkorgani-
satie van de Protestantse Kerk. Door middel van aller-
lei opdrachten doorleven de jongeren het paasver-
haal. Ze ontdekken waarom Jezus zijn lijdensweg ging 
en waarom er voor hen nieuw leven mogelijk is. 
 
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 binnenkomen 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 
 
Marlon, de mooie jongen 
Het is half januari 2021. De kop is eraf. Buiten is het 
grijs en guur weer en ik neem u mee met een duik de 
tropische condities van Suriname in. Het zal u niet 
verbazen dat ik met een vorm van heimwee terug 
denk aan hoe anders het vorig jaar nog was om deze 
tijd. Misschien hadden de eerste berichten vanuit 
Wuhan ons al wel bereikt maar we leefden nog in 
zalige onwetendheid over wat ons te wachten stond.  
Deze keer gaat het over Marlon. Eigenlijk een lastige 
aflevering want Marlon is een heel mooie jongen van 
de buitenkant maar heel erg stuk van binnen. Hij laat 
zich absoluut niet kennen. Een hele uitdaging dus om 
met hem contact te maken.  
Maar laat ik beginnen met de buitenkant. Hij is rela-
tief klein en ziet er tamelijk frêle uit. Je denkt dat je 
hem zo om kan blazen maar niets is minder waar 
zoals ons later bleek.  Hij heeft prachtig zwart krul-
lend haar om een fijnbesneden gezichtje. Dat gezicht-
je laat vooral veel uitdrukking zien als hij stress heeft. 
En dat heeft hij zodra iets onbekends of onverwachts 
gebeurt.  
Zijn favoriete bezigheid is niets doen en zitten op zijn 
stoel die op de hoek van de tafel staat. Kennelijk is 
dat zijn veilige leefruimte. De enige keren dat ik hem 
vrijwillig in actie heb zien komen, was toen hij het 
eten van het bord van zijn buurman Aakash wegpikte 
die niet zo snel is met eten als Marlon…..en dat dit 
vaker voorkwam, bleek wel uit de commotie die daar 
het gevolg van was! 
Hoewel Marlon wel kan lopen, kostte het ons de 
grootste moeite om hem mee te krijgen als we met 
de rolstoelers op stap gingen. Als ik zijn hand pakte 
en vroeg: “Marlon, ga je mee?”, dan kneep hij mijn 
hand zowat fijn maar er was geen beweging in hem 
te krijgen! Dat frêle mannetje bleek beresterk in zijn 
handen en armen!  
Pas als verzorgster Hanna op de proppen kwam en 
hem luid en duidelijk te verstaan gaf wat de bedoe-
ling was, lukte het hem mee te krijgen.  

 
En toen hij eenmaal een keer in de fietskar mee was 
geweest, lukte dat een volgende keer ook al beter.  

Ed maakte zich grote zorgen over de algeheel slechte 
fysieke conditie van Marlon. Alles wat je niet meer 
oefent, gaat achteruit. Wij als ouderen weten dat 
natuurlijk heel goed. Om dit bij zo’n jonge jongen te 
zien, doet pijn. Maar ja, we weten dat er door het 
personeelsgebrek niet geoefend kan worden met 
Marlon en dus zit hij de hele dag te zitten en houdt 
hij op den duur geen spiermassa meer over die hem 
in beweging kan houden. 
En toen hoorden we dat er in Tamanredjo een parti-
culier zwembad was waar we misschien gebruik van 
konden maken. Ed en ik gingen er naar toe om te 
kijken of we daar met de groep terecht zouden kun-
nen. We troffen er alleen een paar Cubaanse 
schoonmakers aan,  kregen een telefoonnummer en 
we maakten een afspraak. Uiteraard moest het ho-
gerop nog overlegd worden maar jawel: op de dag 
dat het zwembad gesloten is, mochten wij met de 
groep gratis gebruik maken van de faciliteit.  En zo 
kwam het dat we weer een week later met het af-
tandse busje van de Mr. Huberstichting, ooit ge-
schonken door de Suriprofs (Surinaamse voetballers) 
richting Tamanredjo reden. Eerst langs de Chinese 
winkel waar we zwembanden en zwem vleugeltjes 
kochten want u snapt dat we geen enkel risico wilden 
nemen t.a.v. de veiligheid. Verzorgster Hanna had 
haar bejaarde moeder, diens nog bejaardere vriend 
alsmede haar broer opgetrommeld om ook mee te 
gaan zodat we met voldoende ‘personeel’ dit span-
nende avontuur aan konden gaan.  
Om Marlon in en uit het busje te krijgen was een hele 
worsteling, laat staan toen het de bedoeling was dat 
hij het water inging. Tótdat de 80 jarige vriend van 
‘Moeke’ zich over hem ontfermde en Marlon zich 
zowaar in het water liet zakken. Wat we even later 
zagen, was gewoon verbluffend. Marlon had zich 
overgegeven en lag met een gelukzalig glimlachje om 
de mond te dobberen, voortbewogen door de rustige 
‘opa’ die niets van hem wilde maar hem gaf wat we 
tot dan toen nog niet hadden gezien bij Marlon: ont-
spanning! 
Onze ervaringen in het zwembad waren sowieso on-
betaalbaar;  Aartie die het uitkrijste van vreugde om-
dat ze haar vastzittende knieën kon bewegen in het 
water, Aakash die trots riep dat hij kon ‘zwemmen’, 
Kamla die stilletjes zat te genieten en zich dromerig 
liet voortduwen, Griesje die nooit genoeg kreeg van 
het in koor zingen van ‘Alle eendjes zwemmen in het 
water’, Remy die de spuitende fontein ontdekte en 
Whitney die…….Genoeg voor deze keer. Whitney is 
de hekkensluiter van al mijn verhalen over deze bij-
zondere groep.  Wat zij voor mij betekende leest u de 
volgende keer. 
                                                                 Margo Molenaar 
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 Zeven werken van barmhartigheid 
 

In deze 40-dagentijd volgen we het project ze-
ven werken van barmhartigheid. Hier een toe-
lichting te vinden op de website van de  
landelijke kerk. 
 

Er zijn zóveel mensen die wachten op een warm 
woord, een goede daad, een beetje barmhartigheid. 
Sommigen wonen in Moldavië, anderen in Libanon. 
Weer anderen in Indonesië, Zuid-Afrika of bij ons om 
de hoek. Jezus heeft laten zien wat barmhartigheid is: 
de hongerigen eten en de dorstigen drinken geven, 
de naakten kleden, de vreemdelingen onderdak bie-
den, de zieken verzorgen, de gevangenen bezoeken 
en de doden begraven. Zo inspireert Hij ons tot op de 
dag van vandaag. Als ultieme daad van goedheid gaf 
Hij zijn leven en stond Hij op uit de dood. De hoop die 
dát geeft, geven we door: door barmhartig te zijn en 
goed te doen. 
 

 ‘Want ik had honger en jullie gaven mij te eten, ik 
had dorst en jullie gaven mij te drinken. Ik was een 
vreemdeling, en jullie namen mij op, ik was naakt en 
jullie kleedden mij. Ik was ziek en jullie bezochten mij. 
Ik zat gevangen en jullie kwamen naar mij toe.’  
(Mattheüs 25: 35,36) 
 

 

Bezoek de zieken 

 
Ze zijn misschien wat in het vergeethoekje terecht 
gekomen, maar wie een willekeurig museum met 
schilderkunst door de eeuwen heen inloopt, komt ze 
geheid tegen: een afbeelding van de zeven werken 
van barmhartigheid. Door de eeuwen heen zijn zij 
een bron van inspiratie geweest voor veel schilders, 
die daarmee tegelijk een belangrijke vraag en op-
dracht op het doek brachten: hoe geven we invulling 
aan de opdracht van de Heer om je broeder en zuster 
lief te hebben? 
 

Je zou kunnen zeggen, daar begint het mee, met lief 
te hebben. Of zoals Johannes het zegt: ‘Wie God lief-
heeft, moet ook de ander liefhebben’. Om dat con-
creet te maken heeft de kerk door de eeuwen heen 

gekeken naar de zeven werken van barmhartigheid, 
als een richtlijn om dat liefhebben concreet te ma-
ken. De tekst waar deze werken van afgeleid zijn 
komt uit Mattheüs 25, waar Jezus tegen zijn leer-
lingen zegt dat wie dit voor iemand heeft gedaan 
naar wie verder niemand omkijkt, dat voor Hem heeft 
gedaan. Daarmee geeft Jezus treffend weer voor wie 
deze werken bedoeld zijn. Niet voor de geslaagde en 
gearriveerde burger die zijn weg in het leven zelf wel 
vindt. Maar wel voor diegenen die er zonder hulp van 
een ander niet komen. De gevangene, de dorstige, de 
hongerige. Wie naar hen omkijkt, heeft begrepen 
waar het God werkelijk om te doen is. 
 

FEITJE: Pas in 1207 was er sprake van zeven werken 
toen paus Innocentius III aan de zes werken die in 
Mattheüs genoemd worden het begraven van de 
doden toevoegde. Het is ontleend aan het apocriefe 
boek Tobit, waar het begraven van de doden een 
aantal keren als een belangrijke daad wordt ge-
noemd. 
 

Avondgebed in de 40-dagentijd 
 

Op weg naar Pasen is iedere week (behalve op Bid-
dag) op de woensdagavond vanaf 19.30 uur een 
avondgebed te volgen. Een kort moment van bezin-
ning en verstilling met liederen uit Taizé en liederen 
gespeeld door onze kerkmusici Johan Meerdink en 
Bas Tieltjes. Als overdenking steeds een kort woord 
bij een kruiswegstatie geschilder door Ruud Bartle-
ma. 
 

 
Het sterven van Jezus 

 

Ruud Bartlema is beeldend kunstenaar en theoloog. 
Zijn kruiswegstatie heeft hij de titel meegegeven: een 
moderne kruiswegstatie. Als ondergrond maakt hij 
vaak gebruik van krantenberichten, als voorbeelden 
van hedendaags lijden, onrecht en geweld. Het lijden 
van Jezus (zo mogen we dat zien) staat niet los van 
het leed in de wereld en het leed in de wereld gaat 
niet aan de Lijdende voorbij. Zijn schilderijen zijn een 
uitnodiging de wereld met andere ogen te bezien. 
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Jan Gillissen een bevlogen redactielid 
 
Kort voor het ter perse gaan van deze Op Weg be-
reikte ons het bericht van het overlijden van Jan Gil-
lissen. Vele jaren gaf hij vorm én inhoud aan het 
kerkblad de Nieuwe Maat (destijds het kerkblad van 
de Gereformeerde kerk). Eén van de dingen waar hij 
veel waarde aan hechtte was snel kunnen reageren 
op het laatste nieuws. Daarom mogen enkele woor-
den ter nagedachtenis niet ontbreken.  
Na vele jaren als redacteur van de Nieuwe Maat 
maakte hij bij het samengaan van beide kerkbladen 
De Nieuwe Maat en (het hervormde) Kerkvenster 
deel uit van de nieuwe redactie van Onderweg. Elf en 
een half jaar heeft hij trouw zijn bijdragen geleverd. 
Soms met een scherpe pen en kritisch. Maar vooral 
iemand met een warm hart voor ons kerkblad en een 
meedenker, die zich inzette om zoveel mogelijk men-
sen te betrekken bij het kerkenwerk en onze geloofs-
gemeenschap. 
 

Jarenlang schreef hij het inleidende woord voor Op 
Weg. Met de komst van een nieuw blad, het huidige 
Op Weg, vond hij het tijd om een stapje terug te 
doen. Hier één van de vele inleidingen...  
 

Alles wordt nieuw 
Nu even niet denken aan de zangbundel met die titel 
maar aan onze eigen kerkgemeenschap. Daarin wor-
den allerlei nieuwe dingen ingevoerd. Daar kan je blij 
mee zijn hoewel sommigen bedenkelijk kijken. Oppas-
sen dat het oude vertrouwde niet verloren gaat.  
Kijkt u eens rond in de kerk. Een grote vernieuwing is 
natuurlijk de kerkvereniging. Ook in de kerkdiensten 
komen dingen voor die anders dan anders zijn. Soep 
koken om de bedoeling van samen kerk-zijn duidelijk 
te maken, een preek met beeldmateriaal, een dienst 
naar aanleiding van een huwelijksjubileum.  
Vernieuwingen gaan ook niet voorbij aan ONDERWEG. 
Op de agenda van de redactievergadering staat als 
vast agendapunt “vernieuwingen” Niet om het ver-
nieuwen zelf maar om het verbeteren van de informa-
tie. Verandering van spijs doet eten is een oud gezeg-
de. Zo blijft iedereen (dus ook de redactie) bij de les. 
Er is nog veel meer nieuw in de kerk, te veel om op te 
noemen. En ONDERWEG wil nog veel meer nieuws aan 
u doorgeven. Maar wij kunnen ook niet alles beden-
ken. Daarom onze steeds weerkerende vraag om met 
ons mee te denken. We zijn allemaal lid van die ge-
meenschap en we kunnen elkaar niet missen. Dat is 
niets nieuws! Wij houden u op de hoogte, daar zijn we 
voor. 
 

Ontvang opnieuw de groeten voor onderweg. 
 

Jan Gillissen 
 

Namens de Redactie van Op Weg wensen wij de  
familie Gillissen heel veel sterkte toe. 

Werkgroep Lichtenvoorde – Herold 
33 jaar verbonden in geloof en vriendschap 
 
Ter nagedachtenis aan Jan Gillissen 
Vandaag 23 februari bereikte ons het droevige be-
richt dat Jan Gillissen is overleden. Jan Gillissen was 
vanaf het begin (1986) binnen de gereformeerde kerk 
betrokken bij de oprichting van de gemeente-
contacten met de Evangelisch-Lutherse kerk in  
Herold in het Ertsgebergte in de toenmalige D.D.R.  
In 1987 was Jan Gillissen één van de vier gemeente-
leden die als eersten onze partner-gemeente in  
Herold bezochten. Dit was voor hen een heel bijzon-
dere reis, vooraf moest toestemming gevraagd wor-
den om de D.D.R. in te mogen. Het was reis met veel 
oponthoud door controles aan de grens met de 
D.D.R.   
Jan was in de jaren erna, als voorzitter, een actieve 
trekker van de werkgroep. Met zijn enthousiasme 
over de contacten sprak hij veel gemeenteleden aan, 
waardoor de werkgroep in die dagen behoorlijk 
groeide. Ook na de samenvoeging van beide kerken 
bleef Jan een groot ambassadeur voor de contacten 
met onze partnergemeente. 
In 2001 droeg hij het stokje van voorzitter over. Hij 
bleef echter een zeer actief lid van de werkgroep met 
goede ideeën en een grote inbreng.  
We zullen de inbreng en enthousiasme van Jan  
binnen de werkgroep gaan missen. 
 
Als werkgroep Lichtenvoorde-Herold condoleren wij 
de familie met dit grote verlies en wensen hen heel 
veel sterkte toe in de komende tijd. vvvvvvvvvv 
 

Hans Tornij 
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Hoera voor Cristina! 
 
In deze Op Weg even aandacht voor Cristina. Al jaren 
een trouwe bezoekster van de Johanneskerk. Meestal 
met, en soms zonder de kinderen. Na jaren hard le-
ren is ze geslaagd voor het inburgeringsexamen. Van-
daar dat we haar even in het zonnetje zetten. 
 
Op 8 juli 1971 wordt ze geboren in een ziekenhuis in 
Damba. Damba is een grote stad in Angola. Ze heeft 
één oudere broer. Later komt er nog een broertje bij. 
Van haar zevende tot haar elfde bezoekt ze de basis-
school. IN 1975 breekt de burgeroorlog uit in Angola. 
Een oorlog die officieel tot  2002 duren zal. Maar nog 
jaren daarna is het land onrustig. En onveilig. Cristina 
vertelt dat ze met haar ouders en broers 15 maanden 
lang als vluchteling in Congo woonde.  
 
Op enig moment komen Cristina en Paolo elkaar te-
gen. In Angola zijn de gebruiken rond trouwen anders 
dan bij ons in Nederland. De familie van Paolo be-
zoekt de familie van Cristina. Er worden afspraken 
gemaakt. Paolo zijn familie zal bijvoorbeeld betalen 
voor de feestkleding van de ouders en de rest van de 
familie van Cristina. Omdat de politieke situatie ern-
stig verslechtert besluit Paolo  in 1993 het land te 
ontvluchten, en belandt hij in Nederland. De familie 
van Paolo heeft inmiddels voldaan aan alle beloften 
die gedaan  werden om een huwelijk mogelijk te ma-
ken. Een noodoplossing wordt gevonden. Cristina 
trouwt met Paolo, maar wegens zijn afwezigheid 
wordt bijzondere toestemming verleend en mag de 
broer van Paolo tekenen.  
Vanaf  2004 tot 2008 werkt Cristina als verkoopster 
op de markt in Maianga, een stad in de provincie 
Luanda. Als ze bericht krijgt dat Paolo gewond is 
dooreen arbeidsongeval besluit ze naar Nederland te 
reizen. Al heeft ze Paolo zo’n 15 jaren niet gezien, 
toch blijft ze hem trouw. Ondanks de opmerkingen 
van mensen in haar omgeving die haar aanraden een 
andere man te zoeken. “ Je wordt ouder” zeggen ze, “ 
en je hebt nog geen kinderen. Dat kan toch niet!” 
 
De reis naar Nederland is zoals Cristina zegt ‘super-
spannend’. Als ze in Amsterdam aankomt staat Paolo 
haar daar op te wachten. Na een week in het aan-
meldcentrum in Ter Apel, en drie maanden in Eind-
hoven, woont ze van 2009 tot 2011 in het AZC in De-
venter. In Deventer wordt dochter Gracia geboren. In 
Winterswijk een zoon, Amos. En dan wonen ze einde-
lijk als gezin in Lichtenvoorde.  
 
Eind goed al goed, zal iemand zeggen. Maar niets is 
minder waar. Een lange strijd begint. Om een ver-
blijfsvergunning voor Cristina. Veel gaat vooraf aan 
het moment dat ze die krijgt in mei 2017. Zes jaar 

lang reist ze elke woensdag, met twee kleine kin-
deren, met de bus en de trein naar Winterswijk voor 
een stempeltje. Te laat? Kan beter niet gebeuren 
want dan volgt een boete van € 50,- . Intussen doet 
de IND er alles aan om Cristina duidelijk te maken dat 
ze het land moet verlaten. Regels staan een gezins-
hereniging in de weg. Ze moet naar Angola vertrek-
ken. Met of zonder kinderen. Dat is aan haar. Steeds 
weer gesprekken met de IND. Op een ochtend om 
half zeven in de winterkou met het hele gezin wach-
ten op een politiebusje. (het was een gevangenisbus-
je, zal Amos, toen 5 jaar, later zeggen). Een vriendelij-
ke gemeenteambtenaar zorgt dat het gemeentehuis 
open is zodat ze binnen kunnen wachten. Een goed-
bedoelende Lichtenvoordenaar die het gezin had 
willen brengen om het nare busje te vermijden kan er 
met een lege auto achteraan. De afspraak in Rijswijk 
is om 10 uur. Om 12 uur wordt Cristina opgeroepen. 
Daarna in het ‘gevangenisbusje’ weer terug naar huis. 
De Lichtenvoordenaar met lege auto er weer achter-
aan. Hoe intimiderend voor het gezin. Letterlijk slape-
loze nachten. Bange kinderen. Een groepje zet zich in 
en verzamelt handtekeningen. Burgemeester Annette 
Bronsvoort stuurt een zogeheten ‘burgemeesters-
brief’ aan de staatssecretaris Klaas Dijkhoff.. En dan 
na zes bange jaren de voorlopige verblijfsvergunning. 
En de vanzelfsprekende, eraan verbonden plicht om 
in te burgeren.  
 
Er zijn veel mogelijkheden om een opleiding inburge-
ren te volgen. En een vluchteling kan voor de studie-
kosten een lening afsluiten van € 10.000 . Als de 
examens binnen drie jaar gehaald worden wordt de 
lening kwijtgescholden. Maar ja, daar is de volgende 
hobbel. Cristina is geen vluchteling. Dus komt niet in 
aanmerking voor de lening. Omdat tienduizend euro 
niet direct voor het oprapen liggen besluit Cristina  
op eigen kracht te gaan leren. Met hulp van een  en-
thousiaste groep vrijwilligers. Taalcafé. Bibliotheek. 
Thuis. Noem het, en ze gaat ervoor.  
Vak één: Examen Kennis van Nederlandse Maat-
schappij. Grinnikend zegt Cristina: “Eén koekje bij de 
koffie”. Ze noemt de provincies en de hoofdsteden. 
Rotterdam is de grootste haven. Met vier jaar mag, 
met vijf jaar moet een kind naar de basisschool. De 
tachtigjarige oorlog. Hoe maak je een afspraak bij de 
huisarts? 
Dan de examens Lezen, Luisteren, Spreken.  
En niet te  vergeten het volgens Cristina  moeilijkste 
examen. Schrijven.  Door corona uitgesteld. Toen het 
doorging nam de leraar zoveel tijd om de corona-
maatregelen uit te leggen dat er van de 40 minuten 
20 overbleven. Gevolg: Acht verbijsterde kandidaten 
die allemaal riepen dat ze het niet af hadden. Jammer 
dan. Allemaal opnieuw examen doen.  
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Allemaal opnieuw € 50 euro examengeld betalen. 
(Wie alles in één keer haalt is sowieso € 290,- exa-
mengeld kwijt!) 
 
Eén examen nog. Het ONA examen. Oriëntatie op de 
Nederlandse Arbeidsmarkt. Een uitgebreid portfolio 
maken.  Opsturen. Betalen voor het nakijken. Als het 
in orde is opdraven voor een gesprek. Ook weer in 
Zwolle. Vragen beantwoorden. Hoe kom je aan een 
baan? Hoe solliciteer je? Hoe krijg je een netwerk? 
Welk werk wil je? Wat is daarvoor nodig? Waarvoor 
staat EVC? En waarvoor ION? (Erkenning van Verwor-
ven Competenties / Indicatie Onderwijs Niveau. Dat 
weet toch elke Nederlander.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cristina heeft alle examens gehaald. Zelfs een 8 voor 
schrijven. Ze is klaar. En ze is er klaar mee. Gaat al 
meer dan een jaar elke dag met plezier naar haar 
werk bij een schoonmaakbedrijf. Heeft haar zwemdi-
ploma. Volgt fietslessen en verkeerslessen via de 
gemeente. En haar grootste wens die zeker nog ver-
vuld gaat worden, een Nederlands paspoort. 
 
Op de vraag wat Cristina van Nederland vindt is het 
eerste dat ze zegt: “Het is er veilig”. De oorlog zit nog 
diep in haar. Die vergeet ze nooit. “En”, zegt ze, “alles 
is zo goed geregeld”. Neem bijvoorbeeld de gezond-
heidszorg. In Angola word je alleen geholpen als je 
geld meeneemt. Een broer van Paolo moest naar het 
ziekenhuis maar had geen geld. Hij is door gebrek aan 
zorg overleden. Cristina  is blij dat ze hier wonen mag. 
 
Tot slot dank aan al die mensen die zich ingezet heb-
ben voor Cristina. Voor haar verblijfsvergunning. Voor 
haar lessen. En Cristina, gefeliciteerd. Supergoed 
gedaan. Ik ben trots op je! 
                                                                         Marja Koster 
 

Kerkbalans 2021 

 

 

 

 

Het ophalen van de enveloppen voor de Kerkbalans 
2021 verliep dit jaar eigenlijk heel soepel, ondanks de 
aangepaste vorm ervan. Vrijdag 5 februari om kwart 
over zes in de avond werden de eerste enveloppen  
ingeleverd. Geheel coronaproof! Al snel volgden de 
anderen. Er waren weinig problemen ervaren bij het 
ophalen van de enveloppen. Gelukkig maar! De 
meeste mensen waren thuis, natuurlijk mede vanwe-
ge de Covid-19 maatregelen. De voorzitter is die 
nacht tot in de kleine uurtjes aan het rekenen ge-
weest om het voorlopige resultaat snel te kunnen 
presenteren.  

Zondagmorgen 7 februari konden wij daarom bij de 
afkondigingen in de kerk al het mooie bedrag van 
€ 71.000 melden. Er moeten bovendien nog een aan-
tal toezeggingen binnenkomen. We schatten het 
eindresultaat dit jaar op zo’n €76.000. Een prachtig 
resultaat waarvoor we al onze gevers enorm bedan-
ken! De opbrengst van de kerkbalans in 2020 was  
€ 73.500. Het resultaat van dit jaar geeft ons ver-
trouwen dat de toekomst van de Johanneskerk ge-
waarborgd blijft. 

Graag willen wij onze 49 lopers nogmaals hartelijk 
danken voor het uitdelen en ophalen van de kerkba-
lans! Natuurlijk gaan wij nu niet op onze lauweren 
rusten. Ons streven is  om na de coronatijd weer een 
volle kerk en een groeiend aantal kerkleden te heb-
ben. We hopen dat samen te bereiken, met ieders 
inzet. Want samen zijn wij de Johanneskerk!  

      Met een hartelijke groet van de kerkrentmeesters. 

 

 
Verschijningsdata Op Weg 2021 
 
verschijnt:  inleveren kopij: 
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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Sober genieten 
 
Toen ik op de basisschool zat, gingen mijn ouders op 
een avond uit eten. Er kwam een oppas om ons naar 
bed te brengen en mijn ouders gingen weg. De vol-
gende dag hoorden we het verhaal. Mijn ouders wa-
ren naar een luxe restaurant gegaan. Ze waren ont-
vangen door obers in livrei die met handschoenen 
bedienden. Het eten werd opgediend in grote scha-
len. Maar toen de deksels van de schalen werden 
gehaald, konden ze nauwelijks hun lachen inhouden: 
onder de enorme deksels lagen hele kleine stukjes 
vlees, groente en aardappel. Het eten was zeer ver-
fijnd, maar zo weinig, dat ze na afloop naar de 
snackbar gingen om een patatje te halen. Als gezin 
moesten we er smakelijk om lachen. En ik gaf mijn 
ouders groot gelijk: als je met een rammelende maag 
naar huis gaat uit een restaurant, dan is er iets mis. 
Toch zit er wel een gedachte achter deze manier 
van eten: als je minder eet, dan proef je beter wat 
je eet. De smaak van het eten kan helemaal tot zijn 
recht komen. Je proeft elke hap, al zijn het er dan 
niet veel .De veertigdagentijd is van oudsher ook 
een periode om minder te eten. Tegenwoordig vult 
iedereen die periode op zijn of haar eigen manier 
In. 

 
 

    

Giften 
 
Gift van € 5,- via de heer Te Kronnie voor de bloe-
men.  
Via ds. Hinkamp een gift van € 50,- voor de diaconie  
En een gift van € 50,0 voor het algemeen kerkenwerk 
Hartelijk dank! 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Maar wat je ook doet, het gaat er niet om dat je iets 
niet mag. Het doel is juist terug te gaan naar de ba-
sis. Bewuster te leven. Met het beeld van het eten-
tje: te leren genieten van elke hap die je neemt, en 
zo stil te staan bij de rijkdom en de vreugde van het 
leven. Die houding komt ook naar voren in lied 392, 
een Avondmaalslied van Jaap Zijlstra met een mooie 
eenvoudige melodie van Wim Ruessink. 
Wie kent de eenvoud van het breken, 
de stille omgang van het brood? Wie 
hoort de wijn van liefde spreken, een 
liefde sterker dan de dood? 

Reageren? Dat kan! 
e-mail:dependergertjan@gmail.com 

 

 

Gertjan de Pender,  

predikant van de  

Protestantse gemeente 

Varsseveld. 

Voorbede 
Bij de kerkdiensten is het mogelijk om aandacht te 
vragen voor zaken die u persoonlijk raken. De voor-
ganger zal hier dan zo mogelijk bij de voorbeden aan-
dacht aan schenken. 
Voorbeden kunnen worden doorgegeven via email: 
voorbede@pkn-lichtenvoorde.nl  
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Een Nederlandse bijbel voor gezinnen overal ter 
wereld 
 
In 2015 maakten gezinnen in Nederland en Vlaande-
ren kennis met de Samenleesbijbel. Nu wordt er ge-
sproken over een tiende vertaling. ‘Het is slechts het 
begin’, zegt Paul Doth, Head of International Pro-
gramme bij het Bijbelgenootschap. ‘Ik gun iedereen 
deze bijbel.’ 

 

Doth is er bijzonder trots op dat de Samenleesbijbel 
de wereld over gaat. ‘Weinig mensen spreken onze 
taal. Toch kunnen we dankzij het vertaalwerk en de 
samenwerking met de verschillende bijbelgenoot-
schappen gezinnen over de hele wereld bereiken. Het 
is een mooie bijbel, die alleen al daardoor geschikt is 
om met kinderen te gebruiken. Maar de methode die 
gebruikt wordt, de combinatie van een verhaal en 
daarbij vragen en activiteiten, spreekt vooral heel erg 
aan. Daar willen bijbelgenootschappen graag mee 
aan de slag.’ 

 

Van Spaans tot Papiamentu 
Honduras was het eerste land dat kwam met een 
vertaling. Doth: ‘Ik ben op bezoek geweest bij de 
vertaalster en zij vertelde hoe bijzonder ze het vond 
om samen met haar kleindochter in deze bijbel te 
lezen. Door de open vragen bij de verhalen hadden ze 
echte gesprekken. Zij kon zich goed voorstellen dat 
dit ook zo zou werken in moeilijke wijken, waar ge-
zinnen verscheurd zijn door armoede en bendege-
weld. Juist door weer met elkaar in gesprek te gaan, 
kan verandering ontstaan.’ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Inmiddels zijn er naast het Spaans vertalingen ver-
schenen in het Engels, Portugees en Arabisch. Aan de 
Roemeense editie wordt gewerkt en er lopen ge-
sprekken over vertalingen in het Frans, Chinees, Pa-
piamento en Papiamentu. Ook het Bijbelgenootschap 
van India is geïnteresseerd. Doth: ‘We zijn met veel 
verschillende bijbelgenootschappen in gesprek. Iede-
re vertaling regelen we samen met een lokaal bijbel-
genootschap: dat bijbelgenootschap verzorgt de ver-
taling in hun taal, wij zorgen dat de bijbels gedrukt 
worden en in het desbetreffende land terechtko-
men.’ 

 

Gezinnen over de hele wereld 
De bijbelgenootschappen zorgen vervolgens voor de 
verspreiding. Doth: ‘De bijbels worden zoveel moge-
lijk uitgedeeld aan kansarme kinderen en gezinnen in 
moeilijke omstandigheden. We kijken er echt naar op 
welke plek deze bijbel een verandering teweeg kan 
brengen. Denk aan Venezolaanse kinderen die bij hun 
grootouders wonen omdat hun ouders de crisissitua-
tie in het land ontvlucht zijn. Of aan vluchtelinggezin-
nen in het Midden-Oosten.’ 
Bron: Nederlands Bijbelgenootschap  

 

Bijdragen aan dit project? Meer info: kkkkkkkkkkk 
https://formulier.bijbelgenootschap.nl/donatie-
middenoosten 

 
 
 

Winterschoonheid 
 

In schuchter ochtendgloren, schuif 
ik de gordijnen open. 

Er ligt een prachtig sneeuwtapijt. 
Te schoon om op te lopen. 

 
Zo’n ongeschonden smetteloos kleed 

durf ik niet te betreden. 
Dit resultaat van wat vannacht 

Gods grijze wolken deden. 
 

En plots lijkt door die witte vacht 
de aarde veel gezonder. 

Omdat al ’t vuil en al het stof 
verborgen ligt hieronder. 

 
’t Is iets waar ‘k altijd stil van word 

dit Hemels witte wonder. 
 

    Gerda Stronks 
 

https://formulier.bijbelgenootschap.nl/donatie-middenoosten
https://formulier.bijbelgenootschap.nl/donatie-middenoosten
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Horizontaal 
1. Sprekend dier in het paradijs (5) 
4. Opstand, rebellie (7) 
8. In welk menselijk orgaan bevinden zich hamer en aambeeld? (3) 
9. Gave aan God (9) 
10. Joodse voorganger (5) 
11. Kleine machine die informatie verwerkt en taken uitvoert (7) 
13. Steeds minder vanzelfsprekende vrijetijdsbesteding (13) 
15. Plaatsvervangers in classicale vergaderingen (7) 
17. Tegengestelde van stijgen (5) 
19. Parallel (9) 
21. De lamp van het lichaam volgens Jezus in de Bergrede (3) 
22. Stekelig (7) 
23. Bekommer u om de ….. van de heiligen en wees gastvrij (5) 

  

Verticaal 
1. Een drievoudig ….. wordt niet spoedig verbroken (5) 
2. Zomerkoninkje (7) 
3. Er gaat niets boven …..! (9) 
4. 31 oktober (13) 
5. Niet dichtbij (3) 
6. Halfrond verdedigingswerk of halvemaanvormig venster (5) 
7. Uitleg van de bijbel (7) 
12. Halve etmalen met een slecht humeur (9) 
13. Hoe trof Jezus zijn eerste leerlingen aan? (7) 
14. Rabbijns commentaar op de Joodse Bijbel (7) 
16. Geloofsbelijdenis, letterlijk: “ik geloof” (5) 
18. Hoeveel el (in de lengte) mat het bed van koning Og van Basan?(5) 
20. Bijbelse drank (3) 
 
De letters op de cijfers 5, 8, 11, 17, 19, 23 vormen een plaatsnaam. 
Stuur het juiste antwoord voor 22 maart op naar: kopij@pkn-lichtenvoorde.nl  
en maak kans op een leuke prijs. 
 

Kr
uis

wo
o

rd
pu

zze
l m

aa
rt 

20
21

 
 

mailto:kopij@pkn-lichtenvoorde.nl
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Het volgende nummer. . .   
 

voor de maand april komt uit in de week voor zondag 
4 april 2021.  
Kopij moet uiterlijk maandag 22 maart 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 
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 
       Mevr. T. de Jongh   37 33 16 
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: info@pkn-lichtenvoorde.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:info@pkn-lichtenvoorde.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 7 maart 
derde zondag 40 dagen tijd 
10.00 uur ds. J.J. Hinkamp 
aanvullende collecte: onkosten 
 
woensdag 10 maart 
biddag voor gewas en arbeid 
19.30 uur ds. J.J. Hinkamp 
aanvullende collecte: werelddiaconaat 
 
zondag 14 maart 
vierde zondag 40 dagen tijd 
10.00 uur ds. D. Pruiksma, Weesp 
aanvullende collecte: binnenlands diaconaat 
 
zondag 21 maart 
vijfde zondag 40 dagen tijd 
10.00 uur ds. J.J. Hinkamp 
aanvullende collecte: eigen project diaconie 
 
zondag 28 maart 
palmpasen 
10.00 uur ds. J.J. Hinkamp 
aanvullende collecte: JOP 
 
donderdag 1 april 
witte donderdag – heilig avondmaal 
19.30 uur ds. J.J. Hinkamp 
aanvullende collecte: pastoraat 
 
vrijdag 2 april 
goede vrijdag – evangelielezing 
19.30 uur ds. J.J. Hinkamp 
aanvullende collecte: pastoraat 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
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/

