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Narcis in de hof 
 

Narcis die bij het graf verrijst 
in dagen rondom Pasen, 
je bloemblad uitgespreid 
rond het gekarteld hart, 

je vorm lijkt wel een ster, 
eens wegwijzer voor wijzen. 

 
Je ronde hart met rafelrand 

doet denken aan een windsel, 
de ster van lichtend transparant 

getuigt van overwinning. 
Narcis, groeiend onder tranen 
verwijst naar onze Opgestane! 

 
Coby Poelman-Duisterwinkel 

bron: gedichtensite.nl 
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Hart voor de zaak. 
 
Wekenlang hoorden we de ene na de andere 
politicus vertellen wat hij of zij allemaal voor ons 
zou betekenen. Op welke gebieden die zich hard 
zou gaan maken voor ons. Voor welke zaak of 
zaken die hart had. Na de verkiezingsavond 
volgde een grote stilte. De harten kloppen vast 

nog wel voor al die goede zaken. Maar eerst maar 
eens kijken wat er nu mogelijk is. Wie water bij de 
wijn zal doen. Wie het voortouw gaat nemen. Aan de 
onderhandelingstafel de grote winnaars. Aan de zijlijn 
de verliezers en de kleine winnaars. Maar allemaal 
stuk voor stuk nog steeds met een hart voor de goe-
de zaak. Voor hun goede zaak. Hoop ik. 
 

 
 
 
Tijdens deze 40dagentijd neemt Kerkinactie ons ze-
ven weken mee langs zaken waarvoor zij hart heeft. 
Met als thema: Ik ben er voor jou. Het thema wordt 
uitgewerkt in zeven werken van barmhartigheid 
waaraan zeven projecten gekoppeld zijn. Projecten 
waar Kerkinactie zich hard voor maakt.  
 
Barmhartigheid. Een bijbels woord. Met taalkundig 
dezelfde achtergrond als het woord ontferming. Ik ga 
jullie niet vermoeien met een eindeloos taalkundige 
uitleg hoe erbarmen en ontfermen in feite dezelfde 
woorden zijn. En hoe barmhartig eigenlijk ármhartig’  
was. Maar wel wijs ik op het woordje hart dat erin zit.  
        
Als ik in mijn concordantie kijk zie ik dat het woord 
hart meer dan driehonderd keer voorkomt in de Bij-
bel. Het staat vaak voor het meest innerlijke, het 
meest wezenlijke van de mens. Met je hele hart God 
liefhebben. Dat is door en door liefhebben. In een  
ander fragment lees ik over Samuël. Die denkt dat 
God wil dat hij iemand die Eliab heet zal zalven tot 
koning. Samuël zag hem, en dacht gelijk: dat moet 
hem wel zijn. Maar dan legt God aan Samuël uit dat 
hij niet moet afgaan op het uiterlijk. Op de rijzige 
gestalte. God zegt iets als: “ het gaat niet om wat de 

mens ziet, om het uiterlijk. Het gaat om het innerlijk. 
En ik, de Heer, ik kijk  naar het hart”.  
 
In het Nieuwe Testament voorbeelden te over van 
hoe Jezus zijn hart liet spreken. Keer op keer. Als er 
iemand op aarde het schoolvoorbeeld van barmhar-
tigheid is is hij het wel. Hart voor zieken. Voor kin-
deren. Voor vreemdelingen. Voor mensen aan de 
rand van de samenleving. Keer op  keer barmhartig. 
Met ontferming bewogen.  
 
Ik kom terug bij waar ik begon. Bij al die politici die 
uitlegden waar ze hart voor hebben. Hoop zo dat dat 
niet alleen uiterlijk vertoon was. Mooie praatjes. Dat 
wat ze zeiden echt uit het hart kwam. Als dat zo is 
moet het te zien zijn. In daden en resultaten. Dat 
vraagt wel om een behoorlijke portie barmhartigheid. 
Mogelijk ten koste van eigen gewin. Je kan niet zelf 
alles willen houden. En tegelijk een deel weggeven. Je 
kan niet zeggen dat Nederland vol is. En tegelijk zeg-
gen dat er plek moet zijn voor mensen die op de 
vlucht zijn. Je kan niet zeggen dat we zorg moeten 
dragen voor de aarde. En tegelijk alles wat die zorg 
met zich meebrengt ontkennen en ver weg stoppen 
omdat het niet uitkomt.    
            
Iets van harte doen. Met hart en ziel. Van het begin 
tot het eind je inzetten.  
 

 
 
Zoals Jezus deed tijdens die jaren dat hij op aarde 
rondging. Tot de dood erop volgde zelfs. En dan dat 
bijzondere dat dat het einde niet bleek te zijn. Nog 
altijd vieren mensen het leven. Vieren mensen zijn 
leven. Vieren mensen dat hij er was en dat zijn geest 
nog altijd voortleeft . Voortleeft in mensen die daar-
door met hart en ziel aan de slag gaan. Dat vieren we 
met Pasen ieder jaar opnieuw. En niet alleen met 
Pasen. Maar elke dag.  
 
      
             
 
 
            Van harte vrolijk Pasen gewenst. 
     marja 
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Pastorpraat dominee Hinkamp  
 

Voor je het weet ben je weer een jaar verder! 
Vorig jaar was het een flinke tegenvaller dat we 
niet samen Pasen konden vieren in een volle 
kerk. Maar wie toen gezegd had dat we een jaar 
later nog steeds in hetzelfde schuitje zouden 

zitten was toch wel vreemd aangekeken. Ondertus-
sen weten we allemaal wel beter.  
 

Gelukkig zijn de vaccinaties inmiddels opgestart en 
komt het moment dat we weer op een meer normale 
manier naar de kerk kunnen (met meer of minder 
mensen, mét of zonder samenzang) dichterbij. Maar 
hoelang het nog gaat duren? Ik ga er geen voorspel-
ling aan wagen. Wat ik wel weet is dat ik mijn best zal 
doen om onze online diensten met zorg en aandacht 
vorm te geven. Wat mogen we blij en dankbaar zijn 
met twee geweldige kerkmuzikanten, die op een heel 
creatieve manier flexibel omspringen met de moge-
lijkheden. Hulde aan  Bas en Johan! Dank ook aan de 
kosters die behalve het geluid tegenwoordig ook de 
‘regie’ verzorgen bij de beelden.  
 

 

Als er één ding is dat we het afgelopen jaar geleerd 
hebben dan is het wel om niet teveel te blijven han-
gen in de beperkingen, maar om steeds te zoeken en 
te kijken naar wat wél kan. Misschien is dat wel Pasen 
ten voeten uit: opstanding! Niet bij de pakken neer 
gaan zitten maar op een actieve en actuele manier 
kerk proberen te zijn. Natuurlijk blijven er op dit mo-
ment ook dingen liggen (meer dan ons lief is) maar 
als we samen doorgaan met elkaar te bemoedigen en 
een positief geluid blijven laten horen van een God 
die niet loslaat wat zijn hand begonnen is (en een 
boodschap dat wij ons geborgen mogen weten in zijn 
hand), dan is er hoop, en is er toekomst. We zien het 
nu al aan de reacties op kerkdiensten en andere acti-
viteiten (zoals het memoryspel, de stukjes in de Elna) 
en bij deze Op Weg een leuke paasattentie verzorgd 
door onze diaconie.     
 

Voorlopig wens ik iedereen sterkte toe in deze lastige 
tijd: houd goede moed en wees hoopvol. Want na de 
40-dagentijd wordt het altijd weer Pasen! Zo mogen 
we samen op weg (in deze Op Weg!) naar een op-
standig Pasen, met de hoop op nieuw leven! 
 

Hartelijke groeten, Hans Hinkamp 

 
 
 
 
 
 

Gebed van de maand 
In deze rubriek altijd een bijzonder gebed. Deze keer 
een gebed voor verwarrende en onrustige tijden. Het 
is afkomstig uit een brochure over Dankdag. De 
woorden van het gebed worden ons aangereikt door 
dominee Frans Ort, uit Dieren. Hij was verschillende 
keren bij ons te gast om een avond te verzorgen voor 
Vorming en Toerusting. 
 
Het zeven stemmengebed 
 

Zoveel woorden, zoveel stemmen, Heer, 
die vechten om gehoord te worden: 
de stem van het missen,  
de verloren moed 
de fluistering in de eenzaamheid,  
in stilte die maar duurt  
de schreeuw uit de onzekerheid  
over hoe nu verder, 
die berichten van het doelbewust verdraaien,  
de kwade krachten, het vals gerucht - 
wij bidden U: geef richting 
aan wat door onze hoofden, harten doolt  
doof uit wat ons benauwt 
en schenk ons rust,  
vertrouwen in de toekomst,  
in elkaar en bovenal in U 
 

laat dan ons hart de bron zijn  
van dat teruggevonden woord:  
over brood dat kracht geeft 
over de deur die zich opent naar troost 
uw stem die fluistert: dat U onze Herder bent - 
noemt u ons ranken die opbloeien door uw liefde? 
leid ons dan door de tijd, door deze tijd 
doe ons opstaan,  
wijs ons wegen van uw waarheid:  
dat er licht is, licht blijft 
en dat wij paden hervinden naar de toekomst,  
naar elkaar en bovenal naar U 
 

dominee Frans Ort, Dieren/Rozendaal 
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In memoriam Jan Gillissen 
 

Op 26 februari namen we, in een dankdienst 
voor zijn leven, in de Johanneskerk afscheid 
van Jan Gillissen. Een week eerder werd in de 
Hof van Flierbeek, waar hij met zorg omringd 
werd, aangegeven dat zijn laatste levensfase 
was ingegaan. Een ontroerende tijd volgde. 
Maandag 22 februari liet hij, omringd door 

geliefden, het leven los op de leeftijd van 89 jaar. 
 

Naast een druk en werkzaam leven was Jan Gillissen 
volop betrokken in bestuursfuncties en allerlei vor-
men van kerkenwerk. Dat verhinderde niet dat hij, 
zeker in de weekenden en de vakanties, volop aan-
dacht gaf aan zijn gezin. Er werd onder andere druk 
gewandeld en fotografie werd een familie passie. 
 

Zelf had hij herhaaldelijk aangegeven dat hij een goed  
leven had gehad. Dankzij de liefde van en voor zijn 
vrouw Tiny, waar hij tot haar overlijden zijn liefde en 
zorg aan gaf. En er was de liefde van en voor de kin-
deren en kleinkinderen. Na het overlijden van Tiny, in 
een heel moeilijke tijd, bracht vriendin Gé nieuw ge-
luk in zijn leven. Iedere levensfase is het waard om 
geleefd te worden. Een Joodse oproep uit een gere-
formeerd hart: Lechaïm, op het leven!  
 

Door de kinderen werden sprekende herinneringen 
gedeeld in woorden en beelden. Zijn vriendin Gé las 
een passend gedicht voor. Binnen onze kerkgemeen-
schap was hij een betrokken kerklid; actief op allerlei 
terreinen. Als één van de grondleggers van de contac-
ten met onze partnergemeente Herold. Daarnaast zat 
hij jarenlang in de redactie van het kerkblad. Eerst bij 
‘De Nieuwe Maat’ en later bij ‘Onderweg’. 
 

In redactievergaderingen leidde dit soms tot stevige 
gesprekken, want Jan Gillissen was een bevlogen 
mens. Daarbij wilde hij, ook bij  gespreksavonden en 
de Bijbelkring, dat het ergens over ging: het moest 
wel inhoudelijk zijn! 
 

Bij zijn afscheid klonken dan ook ferme inhoudelijke 
woorden, van de apostel Paulus: ‘Als God voor ons is, 
wie zal tegen ons zijn?’. Dan gaat het niet om onaan-
tastbaarheid voor zorgen, ziekte of verdriet. Maar als 
je je bij God geborgen weet, als het hart van het ge-
loof, dan sta je anders in het leven. Dan gaat opstan-
ding niet alleen over een visioen van de eeuwigheid 
maar gaat het ook om het leven hier en nu. 
 

Die opstandingskracht wensen wij Gé, de kinderen en 
kleinkinderen van harte toe. Of, met de woorden van 
het slotlied dat niet mocht ontbreken: ‘Ga met God 
en Hij zal met je gaan’.  
 

                                                      
 
 

In memoriam Truus Ansink - Berenschot 
 

In besloten kring kwamen we op 11 maart bij elkaar 
in de Johanneskerk om het leven te gedenken en 
afscheid te nemen van Truus Ansink – Berenschot.  
 

Het laatste gedeelte van haar levensweg kende zeker 
nog mooie momenten maar was ook een weg van 
steeds meer inleveren. Net voor Kerst werd ze opge-
nomen in het ziekenhuis. Na een verblijf van drie 
weken ging ze naar zorgcentrum Dr. Jenny in Dinxper-
lo. Daar kwam op 7 maart het moment dat ze het 
leven losliet, op de leeftijd van 83 jaar.  
 

Gelovig kwam ze ‘uit een vrijzinnig nest’. Dat typeer-
de haar ook als mens. Ze dacht niet zozeer binnen 
hokjes en stond open voor nieuwe opvattingen. 
 

Na het huwelijk met Herman Ansink kwam ze in een 
niet altijd gemakkelijke gezinssituatie terecht, met 
inwonende ouders en een opoe, die allemaal hun 
eigen zorgen hadden. Ze genoot van het leven en het 
werk op de boerderij. De geboorte van de kinderen 
bracht nieuw levensgeluk. Ze omschreven haar als: 
‘een fantastische moeder én oma. Een lief mens, 
vrijgevig, goeiig’. In woorden en beelden gaven ze 
ruimte aan herinneringen. De vakanties op Texel wa-
ren een begrip. Ze was niet sportief maar bij het 
shoppen had ze een uitstekende conditie. 
 

Maar het leven kende ook tegenslagen. Zorgen om de 
gezondheid van degenen die haar dierbaar waren. 
Brand op de boerderij en dan weer samen de schou-
ders er onder. Maar het overlijden van haar man 
Herman in 2004 raakte haar diep. Het sprankelende 
van het leven van voorheen was eraf. 
 

Een latere vriendschap met Henny Schepers (samen 
op stap) bracht toch weer kleur in het leven. Een 
andere bron van levensgeluk was de geboorte en het 
opgroeien van de kleinkinderen. 
 

In de woorden van Psalm 23 klonk de hoop en de 
verwachting door dat we terug mogen keren in het 
huis van de Heer tot in lengte van dagen. 
 

Wij wensen allen die verdriet kennen om haar over-
lijden heel veel sterkte toe. Dat ze troost mogen vin-
den bij God en mensen.  
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In memoriam Karin Spaan-Tornij 
 

Na een slopende ziekte kwam op 10 maart een einde 
aan het te korte leven van Karin Spaan-Tornij, 38 jaar.  
Toen ze in de zomer te horen kreeg dat de kanker 
deze keer ongeneeslijk was werd er geen moment 
getwijfeld. Op 18 september gaf Karin Tornij, op een 
stralende dag, het ja-woord aan Roy Spaan. Liefde, in 
lief en leed. Ondanks de zorgen werd er niet geklaagd 
maar werd, binnen de mogelijkheden, het leven ten 
volle geleefd en gevierd.  
 

Vanaf december concentreerde zich dat leven rond 
het ouderlijk huis, waar ook broer Axel bij was; een 
heel kostbare bonustijd volgde. Het was heel spijtig 
dat Axel vanwege coronabeperkingen in zijn thuis-
land Ierland niet aanwezig kon zijn bij het afscheid. 
 

Haar werk in het notariaat vervulde ze met precisie 
én betrokkenheid, en met heel veel voldoening. Toch 
was werk alleen niet zaligmakend. Samenzijn met 
mensen die je liefhebt is het belangrijkste. In dit geval 
waren dat veel mensen. Dat bleek ook bij het af-
scheid. Karin was een echt mensenmens, hield van 
vriendschappen, drukte en gezelligheid. Haar enthou-
siasme was bij velen bekend. Ze was geliefd bij colle-
ga’s, vriendengroepen en ‘haar’ corsogroep Rensing. 
 

Voor het afscheid had ze zelf alles al voorbesproken. 
Een afscheid in stijl moest het worden. Er moest ze-
ker gehuild worden (dat is ook gelukt) maar daarna 
moest de knop om. De nazit met ‘bubbels en (bit-
ter)ballen’ paste bij haar leven: energiek, levenslustig 
en opgewekt zoals ze was, tot het laatst toe.  
 

Een studievriend, met wie ze altijd contact had ge-
houden, onderstreepte dit beeld met kleurrijke en 
soms humoristische herinneringen aan een studietijd 
in Groningen en in later jaren. Door een nicht werd 
een prachtig gedicht voorgelezen.  
 

Zo werd het een indrukwekkend afscheid van een 
mens die het leven en haar dierbaren liefhad. In 
woorden van Karel Eijkman over de liefde klonk de 
troost door:  
’t is liefde die ziet hoe opnieuw te beginnen 
die ieder verdriet, ook de dood kan overwinnen. 
 

Wij wensen haar man Roy, haar ouders Hans en Erica, 
broer Axel en allen die verdriet kennen om haar over-
lijden heel veel sterkte toe. Dat ze troost mogen vin-
den bij elkaar, bij God en mensen. 
 

                                                     dominee Hans Hinkamp 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

Als ons hart geen Pasen voelt 
 

Als ons hart geen Pasen voelt 
ons hoofd het niet kan maken, 
geef dan geloof zodat we weten 
dat U ons aan kunt raken. 
 

Laat ons steeds naar boven zien 
als wij dwalen vol vragen 
in tunnels vol duisternis of angst 
de stilte niet meer verdragen. 
 

Zet U de juiste toon in ons 
en breng ons op Uw spoor 
reis met Uw overwinningskracht 
en licht de wereld door. 
 

O kom, o Opgestane, Levende 
en neem ons in Uw armen 
maak ons een stralend, vurig licht 
dat velen mag verwarmen. 

 

Jolanda Holleman-Kropff 
Bron: gedichtensite.nl 
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Verjaardagen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

12 april  de heer A.J. te Boveldt 
  Esstraat 1A 
  7131 CT Lichtenvoorde 
  80 jaar 
16 april  mevrouw H.A. Beernink-Heuzinkveld 
  Bilderdijkstraat 5 
  7131 NH Lichtenvoorde 
  85 jaar 
28 april  mevrouw K.E. von der Hude 
  Esstraat 38 
  7131 CT Lichtenvoorde 
  80 jaar 
29 april  mevrouw D.J.W. Groothedde-Zweers 
  Hogenkampstraat 10 
  7135 JZ Harreveld 
  79 jaar 

 
 
 
 
 
 
 
 
Bloemen vanuit de kerkdienst 
 
28 februari mevrouw Te Paske- Prinsen 
  Oude Winterswijkseweg 20 
  Vragender 
07 maart mevrouw Bouwmeester-Weikamp 
  Bernard van Meursstraat 19 
14 maart mevrouw J. te Lindert 
  Meddoseweg 13, Vragender 
21 maart de heer en mevrouw Te Boveldt 
  Esstraat 1A  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
01 mei  de heer G.B. Schieven 
  De Steege 45 
  7136 ML Zieuwent 
  82 jaar 
02 mei  de heer B.H. Scholten 
  Kievitstraat 75 k. 033 
  7132 DA Lichtenvoorde 

92 jaar 
  Mevrouw G. Geessink-Schepers 
  Oostermeenweg 1 
  7134 RK Vragender 
  84 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. 
 
 

 
 
 
 

 
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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Ondersteunde doelen diaconie 
 
De diaconie heeft onlangs stichting ‘Harapan 
Baru Lombok’ ondersteund met een financiële 
gift. 
Harapan Baru bestaat uit twee stichtingen die 
samenwerken: 

- De stichting (yayasan) Harapan Baru  
  Lombok Indonesia.  
- De stichting Harapan Baru Aalten Nederland.  

Beide stichtingen zijn opgericht om kansarmen op 
Lombok ondersteuning te bieden in het creëren van 
een kansrijke toekomst. 

De stichtingen ondersteunen zoveel mogelijk mensen 
in een achterstandssituatie en focussen zich hierbij 
speciaal op mensen met een beperking of in grote 
armoede.  

Yayasan (stichting) Harapan Baru Lombok Indonesia 
heeft als doel mensen die in een achterstandssituatie 
leven te helpen. Er is bijna geen begeleiding of 
ondersteuning voor deze mensen (met name voor 
(jong)volwassenen) vanuit de overheid. Het is voor 
hen erg moeilijk om werk te vinden en daarom 
hebben ze vaak slecht betaalde banen, die tijdelijk 
van aard zijn. 

Daardoor kunnen ze geen buffer opbouwen en zijn ze 
kwetsbaar voor financiële tegenvallers. Toegang tot 
medische zorg hebben zij vaak niet. Ze zijn niet in 
staat om sturing aan hun eigen leven te geven. 

Harapan Baru Lombok Indonesia wil deze groepen 
een kans geven om mee te draaien in de 
maatschappij door middel van projecten die direct 
bijdragen op het gebied van educatie, voorlichting en 
werkgelegenheid. Het uiteindelijk doel is om alle 
families op Lombok een kans te geven  wat van hun 
leven te maken. 

De stichting Harapan Baru Aalten Nederland promoot 
vanuit Aalten in Nederland de werkzaamheden van 
de stichting op Lombok en geeft financiële 
ondersteuning daaraan door donateurs en fondsen te 
werven. 

Zie voor meer informatie: 

http://www.harapan-baru.com 

 
 
 
 
 
 
 
 

Aanvullende collectes april: 
 
1 april  Pastoraat 
2 april  Pastoraat 
4 april  Onkosten AKZ diensten 
11 april  Kerktv 
18 april  Koffie Johanneshof 
25 april Binnenlands diaconaat (KIA) 
 
Zijn er mensen in uw omgeving die, om wat voor 
reden dan ook, (financiёle) ondersteuning nodig heb-
ben, geef het dan aan ons door. 
Misschien hebt u zelf hulp nodig, aarzel niet en  neem 
contact op. 
Is er een goed doel, dat volgens u meer aandacht 
nodig heeft, laat het ons dan ook weten. 
 
Het totaal binnengekomen bedrag aan collectes 
wordt evenredig verdeeld tussen kerk,  diaconie en 
de ‘aanvullende collecte’. 
 
 

                                                           Namens de diaconie, 
                                     Frits Schutten en André Koskamp 
                                        diaconie@pkn-lichtenvoorde.nl 
                                                                         0544-376468 
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Project Diaconie 
Mr. Huberstichting 
 
Whitley en mijn eigen ‘Henri Nouwenmoment’. 
 
Dit is de laatste aflevering in de serie over de groep 
meervoudig gehandicapte bewoners in Tamanredjo 
voor wie  u via de diaconie mee helpt bouwen aan 
een aangepaste woning. Ik kom zeker nog een keer 
terug als de nieuwe woning opgeleverd is en be-
woond wordt. Maar met Whitley eindigt de serie 
‘portretten’ en onze ervaringen met de huidige be-
woners, die momenteel overigens tijdelijk onderdak 
hebben op de hoofdvestiging in Paramaribo. 
Whitley dus. In de titel ziet u ook staan: en mijn eigen 
‘Henri Nouwenmoment’. Misschien kent u hem wel. 
Henri Nouwen was een Nederlandse katholieke pries-
ter, o.a. hoogleraar aan diverse Amerikaanse univer-
siteiten en schrijver van talrijke boeken waaronder 
het kleine juweeltje: ‘Eindelijk thuis’, naar aanleiding 
van het schilderij van Rembrandt: ‘de verloren zoon’. 
Henri Nouwen heeft op zeker moment zijn glansrijke 
carrière ingeruild voor het werk als pastor in de 
L’Arche Daybreak gemeenschap in Canada. Een 
woongemeenschap van mensen met een verstande-
lijke beperking. En ik leg u straks uit wat het verband 
is met zijn ervaringen daar en ‘mijn’ Henri Nouwen 
moment. 

 
Whitley was voor mij in eerste instantie één van de 
moeilijkere bewoners, zo niet de moeilijkste. Ze heeft 
qua uiterlijk en gedrag niet veel mee.  
 

Ze is grof gebouwd, altijd aan het kwijlen, niet zinde-
lijk, uit zich voornamelijk grommend en stort zich op 
haar bord met eten wat er niet bepaald smakelijk aan 
toe gaat.  
Het was mijn taak om na elke hap de lepel van haar 
af te pakken en pas een volle lepel terug te geven als 
de vorige hap ordentelijk naar binnen gewerkt was. 
Dat was vooral ook van belang voor een gezonde 
spijsvertering. Gelukkig stond ze dat wel toe en mis-
schien heeft mijn geduld en vriendelijkheid rond dat 
proces wel onze relatie gesmeed terwijl  ik me daar 
zelf nog helemaal niet bewust van was.  
Whitley had ook een obsessie voor kleine knuffeltjes 
en, net als Remy,  voor draadjes. De draadjes pulkte 
ze ergens uit de knuffeltjes vandaan en draaide ze  
vakkundig om de nek van de arme beestjes die deze 
behandeling na een paar dagen niet meer overleef-
den. Aangezien het haar enige tijdverdrijf was, had ik 
een paar simpele popjes gehaakt waar ze op los kon 
gaan (zie de foto).  
Op een keer zat ik uit te puffen op een stoel toen er 
iets bijzonders gebeurde. Whitley stond op van haar 
stoel, kwam naar mij toe en liet zich plompverloren 
op mijn schoot ploffen. En dat met een hele vette 
glimlach op haar gezicht! Volkomen verbouwereerd 
sloeg ik mijn armen om haar heen. En zo samen zit-
tend was het moment dat er iets door me heen ging 
waarvoor ik eigenlijk geen woorden kan vinden. En ik 
noem dat nu maar mijn ‘Henri Nouwenmoment’, 
want Henri Nouwen ontwikkelde in de Ark gemeen-
schap een bijzondere vriendschap met de meervou-
dig gehandicapte jongeman, Adam. Ook daarover 
heeft hij een aangrijpend boek geschreven: Adam. ( 
in het Engels: Adam, God’s beloved). Hierin beschrijft 
hij o.a over zijn eigen weerstand en angsten die haar-
scherp werden aangevoeld door Adam en die hem 
talloze malen over zoiets als ‘oprechtheid en werke-
lijk aanwezig zijn’  lesjes leerde. 
Wat Whitley mij daar gaf was een lesje in Liefde, die 
zó onstuitbaar en overweldigend door me heen 
schoot dat ik alleen maar in dankbaarheid kan zeg-
gen: door Whitley raakte God zelf mij aan!      
Het is het kostbaarste wat me had kunnen overko-
men. En daar valt weinig aan toe tevoegen… 
                                                                   
                                                                 Margo Molenaar 
 
P.S. Via Stichting Caritasu kunt u de Mr. Huberstich-
ting helpen om de continuïteit van zorg voor Whitley 
en haar mede bewoners te waarborgen. Stichting 
Caritasu is bereid om geoormerkte periodieke giften 
door te sluizen naar de Mr. Huberstichting. Meer 
informatie: molenaar.margo@gmail.com, tel: 06-
22277564. 
 
 

mailto:molenaar.margo@gmail.com
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Stichting HoPe...Hoe gaat het nu ?  
 
Via deze wil ik u heel hartelijk danken voor uw blij-
vende betrokkenheid en bijdrage aan de projecten 
van Stichting HoPe.  
HoPe zet zich momenteel vooral in voor een pro-
gramma voor voedselzekerheid dat zij in 2020 heb-
ben opgestart.  
In de afgelopen decennia is het toerisme in Peru flink 
gestegen en ook de bewoners van de inheemse ge-
meenschappen hebben sterk kunnen profiteren van 
het toerisme. De coronacrisis heeft echter roet in het 
eten gegooid. Sinds 16 maart 2020 zijn de grenzen 
gesloten en komen er geen buitenlandse toeristen 
het land in. Ook binnenlandstoerisme was tot voor 
kort geheel verboden en komt pas mondjesmaat 
weer op gang.  
Duizenden gezinnen in de regio Cusco zijn hun werk 
(en daarmee hun inkomsten) kwijtgeraakt en voor de 
bewoners van de bergdorpen bestaan er geen alter-
natieve werkmogelijkheden.  
Stichting HoPe heeft voor zes inheemse berggemeen-
schappen een programma opgezet waarbinnen ze de 
voedselvoorziening van de bewoners stimuleren en 
ondersteunen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
HoPe biedt ondersteuning bij het bouwen van groen-
tekassen en groentetuinen op scholen waar Hope 
mee werkt en bij families thuis.  
Voormalig leerlingen van de middelbare school van 
HoPe, afgestudeerd als technicus in de landbouw, 
begeleiden de werkzaamheden in de zes bergdorpen.  
 
Naast dit voedselproject deelt HoPe ook lespakketten 
uit aan de kinderen die nu niet naar school kunnen, 
waardoor de kinderen thuis aan de slag kunnen. 
 
Wilt ook u deze projecten ondersteunen? U kunt een 
bijdrage doneren op het volgende bankrekening-
nummer: 
NL63 RABO 0136 1243 56 
t.n.v. B.J.M. Eppingbroek inz. Stichting HoPe 
o.v.v. donatie voedselprojecten 
 
Bij voorbaat heel hartelijk dank! Uw steun is meer 
dan welkom, vooral nu in deze tijd. 

Hartelijke groet, 
Anja Eppingbroek 

Stichting HoPe 
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Kerkdienst Witte Donderdag 
 

In de dienst op Witte Donderdag staan we als 
kerk stil bij die laatste bijzondere maaltijd van 
Jezus met zijn leerlingen, waar hij brood en wijn 
met hen deelde.hhhhhh..hhhhhhhhhhhhhhhhh  
 

Thuis kun je aan deze maaltijd deelnemen door 
brood en wijn (of bijvoorbeeld druivensap) klaar te 
zetten. Zo kunnen we later in de dienst in verbon-
denheid met onze Heer, in verbondenheid met een 
volk dat leven vond door de woestijn heen, en in 
verbondenheid  met elkaar, delen in de maaltijd van 
de Heer. 
 

 
 

Er is het afgelopen jaar in diverse media enige discus-
sie geweest over het wel of niet vieren van het Heilig 
Avondmaal in een online kerkdienst. Natuurlijk zou 
ook ik het liever anders zien; samen aan tafel, of 
staande in een kring. Maar bijzondere tijden vragen 
om bezinning in passende vormen. Met respect voor 
de traditie en met respect voor de liturgie wil ik de 
Maaltijd van Heer vieren, vanuit die kerngedachte die 
ons is overgeleverd: ‘Doe dit tot mijn gedachtenis’. En 
dát willen we doen met alle eerbied en respect. 
 

Hans Hinkamp 

 
Kerkdienst Goede Vrijdag 
 

In de dienst op Goede Vrijdag staan we met woorden, 
beelden en muziek stil bij het lijden van Jezus. Aan de 
dienst zal worden meegewerkt door enkele lectoren. 
Na de Avondgebeden in de 40-dagentijd (iedere 
woensdagavond) met aandacht voor de kruiswegsta-
ties van de hand van Ruud Bartlema kijken we deze 
keer naar andere passiebeelden, beelden  van Hans 
Memling. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Woord uit de regio – The rhythm of life 
 

’s Ochtends springt mijn 
poes op de vensterbank, 
miauwt grommend en 
trekt haar bovenlipjes 
op: ze ziet een prooi. Ik 
kijk naar buiten en zie de 
eksters die in de hoge 
boom zitten. Ze zijn al 
vanaf januari bezig een 
nest te bouwen en kon-
digen mij een nieuwe 
levenscyclus aan. 

 

Voor de natuur heeft alles zijn tijd: in de herfst trekt 
ze zich terug om krachten te sparen. Als de lente in 
aantocht is, maakt ze zich klaar voor de bloei. Gek dat 
de mens juist de wintertijd volpropt met vergaderin-
gen en de biologische klok inruilt voor kunstlicht. Om 
vervolgens juist in de zomer rust/vakantie te nemen. 
Dat is tegennatuurlijk, en toch doen we het allemaal. 
‘Monday I’ve got Friday on my mind’ zingt Oleta 
Adams in Rhythm of Life en suggereert vervolgens:  
‘Mother Nature, Father Time, maybe it’s the family of 
man’? Zijn we losgezongen van de seizoenen en haar 
kenmerken? 
 

Het Paasfeest en de afgelopen veertigdagentijd bie-
den ons de kans weer in het natuurlijk ritme te ko-
men. We konden ons opmaken voor het Licht dat 
komt en dat ons energie geeft. Dit is het ideale mo-
ment om bij jezelf te rade te gaan: hoe ga jij 2021 
anders beleven dan het vorige jaar? Wat geeft le-
venskracht? Welke keuzes maak je voor jezelf en voor 
een mooiere wereld? Wat laat je en waar investeer je 
in? Niet alleen mag je daarover nadenken in de tijd 
vóór Pasen, maar ook nu wanneer het leven rondom 
je zich opent. Laat ook je hart tot bloei komen, kom 
tot leven en vlieg de wijde wereld in! 
 

En mijn poes? Zij is een ‘binnenkat’ en laat de vogel-
tjes hun nest bouwen. Ze laat de natuur haar gang 
gaan, hoe tegennatuurlijk dat voor haarzelf ook is! 
 
Leander Grooten  
Pionier De nieuwe Rank  
Borculo e.o.  
voorbereidend pionier 
Winterswijk 
 
Reacties welkom op  
info@leandergrooten.nl  
en Whatsapp:  
06-14847818 
 
 
 

mailto:info@leandergrooten.nl
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Passion Achterhoek on Tour 
 

Vanwege de beperkingen door het coronavirus is er 
dit jaar geen Passion Achterhoek mogelijk zoals in 
voorgaande jaren. Toch zijn we als Stichting Passie 
voor Cultuur en Maatschappij niet bij de pakken neer 
gaan zitten. Het is gelukt om een Coronaproof thea-
terversie op de planken te brengen. Helaas kon de 
tour langs drie theaters niet doorgaan. We zijn daar-
om heel blij met de samenwerking met Omroep Gel-
derland. In schouwburg Amphion zijn  onlangs opna-
mes gemaakt.  
 

 
De voorstelling van Passion Achterhoek on Tour is 
in zijn geheel te zien op zondag 4 april (1e Paas-
dag), van 15.45 - 17.00 uur. Vanaf 17.20 uur is er 
ieder uur (na het journaal) een uitzending te zien 
‘the making of’, over het ontstaan van Passion 
Achterhoek on Tour.kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk   
 

 

Voor een bijlage in de speciale Passion Gift box (om 
de stichting te ondersteunen) schreef ik de volgde 
bijdrage. De Passion Gift box is ook nu nog te bestel-
len. Informatie is te vinden op ‘passionachterhoek.nl’. 
 

 
 

 
Ze zijn bijna zo oud als de weg naar Rome: passiespe-
len. Al in de Middeleeuwen werden, in de aanloop 
naar Pasen, de eerste passiespelen opgevoerd. Het 
was een dramatische bewerking van de laatste dagen 
en uren van Jezus. Het doel was om de kijker te be-
trekken in het verhaal over het lijden en sterven van 
Jezus. Gaandeweg werden de passiespelen steeds 
groter van opzet. In eerste instantie speelden de to-
neelstukken zich vooral af in kerk en/of processies 
(bron: Wikipedia). Maar toen het al te groots en uit-
bundig werd verplaatste het speelveld zich letterlijk 
naar buiten, naar de straten en de pleinen. Die bewe-
ging, van binnenkerkelijk naar buiten, kreeg in 2011 
een geheel eigentijdse impuls met ‘The Passion’: een 
theatrale uitbeelding van het leven van Jezus met 
grootse decors, in straten en op pleinen, met eigen-
tijdse muziek. 
 

Het verhaal en de passie van Passion Achterhoek 
begint in 2015 op een plein, met een bushalte. Vanuit 
kerken werd een busreis georganiseerd naar ‘The 
Passion’ in Enschede. Dit inspireerde tot het organi-
seren van een eigen Passion. Nu zes jaar later is ons 
vertrekpunt opnieuw een bushalte! Het is een pas-
send en symbolisch vertrekpunt. Al heel kort na het 
leven van Jezus werden mensen die hem volgden 
omschreven als ‘mensen van de weg’.  
 

Wat is er dan mooier dan een bushalte als uitgangs-
punt en vetrekpunt voor onze Passion Achterhoek – 
on tour. Bij een bushalte kunnen de mooiste ontmoe-
tingen ontstaan met medereizigers. Bij een bushalte 
sta je voor de keuze: welke richting wil ik op? Een 
bushalte zou je zelfs een plaats van bezinning kunnen 
noemen, als je moet wachten op de komst van de bus 
heb je tijd van nadenken (of inkeer). Maar diezelfde 
bushalte kan ook een plaats worden van ontgooche-
ling: wat als je bus te laat komt, of als je de bus mist? 
Zo is de bushalte één grote metafoor voor het leven 
zelf.   
 

Bij het schrijven van de teksten voor Passion Achter-
hoek – on tour groeide het idee om een aantal reizi-
gers te portretteren. Reizigers die dit met elkaar ge-
meen hebben dat ze op hun levensweg halt hebben 
gehouden bij de ontmoeting met Jezus. Sommigen 
stonden op een kruispunt in hun leven. Voor anderen 
was het iets dat gewoon op hun weg kwam.  
 

Passion Achterhoek wil je graag meenemen naar de 
bushalte, waar je zelf getuige bent van een viertal 
ontmoetingen. Maar let wel... die bushalte is geen 
eindpunt. Het is een vertrekpunt, zoals iedere bushal-
te. Voor mij, als tekstschrijver, was deze reis een ont-
dekkingstocht. Een reis met hoogte – en dieptepun-
ten, verkeerde afslagen en soms zomaar ergens star-
ten en zien waar je uitkomt. De ontmoetingen met 
allerlei mensen bij die bushalte, de regisseurs, de 
spelers en musici, (mede)bestuursleden van de Stich-
ting Passie voor Cultuur en Maatschappij, maakten 
het tot een inspirerend project en een heel boeiende 
reis.  
 

Ik wens jou, als reisgenoot, heel veel inspiratie en 
passie toe! 

Hans Hinkamp 
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Uiterlijk 
 
We herkenden Hem niet. Qua uiterlijk zag Hij eruit als 
ieder mens. Zijn Joodse gezin bestond uit ouders, 
broers en zussen. Hij kwam uit een klein onbekend 
dorp. Hij was maar een arbeider en werkte met zijn 
handen. Zijn buren gingen er vanuit dat Hij de zoon 
van Jozef was. Zijn eigen broers wisten niet wie Hij 
was. Niemand vermoedde iets. Tot die dag. De dag 
dat zijn neef Hem doopte. Toen Hij uit het water 
kwam, daalde de Heilige Geest neer als een duif. Een 
stem uit de hemel zei: "Dit is mijn geliefde Zoon." 
Toen wist zijn neef Johannes het. Zijn werk zat er 
bijna op. Hij bereidde de weg voor de Messias en nu 
was Hij hier. Jezus ging de woestijn in om op de proef 
gesteld te worden. Hij zegevierde over zijn vijand met 
het Woord. Satan kon het vleesgeworden Woord niet 
overwinnen.                                                                                                   
Jezus had het DNA van zijn moeder wat hem mens 
maakte. Maar het bloed van zijn Vader maakte hem 
heilig. Hij was zonder zonde. Hij was de tweede Adam 
die zou winnen, waar de eerste Adam faalde, en Hij 
begon zijn werk. Hij riep vissers, de buitenbeentjes, 
belastinginners en verschoppelingen. Hij maakte ze 
tot Zijn vrienden. Hij maakte ze tot Zijn leiders.         
De rijken schoven Hem terzijde, de aristocraten ver-
achtten Hem. Al hun hoop was gevestigd  op  deze 
wereld; dit werd hun koninkrijk. Ze wilden helemaal 
niet dat Jezus de dienst zou uitmaken. Maar de me-
nigten hielden van Hem en volgden Hem. Hij zorgde 
voor hen en genas hen. Hij sprak de waarheid tegen 
hen.   
Religie haat het Woord van God. Haar aanhangers 
verzetten zich tegen de waarheid, en beloofden Hem 
te vernietigen. Voor deze elitegroepen was Hij niets. 
Zijn uiterlijk was niets. Zijn achtergrond was niets.   
Zijn vaardigheden waren niets. Hij  had niets wat hun 
aanstond.  
Toch is Hij alles wat we nodig hebben. Als we oorde-
len naar uiterlijk, missen we misschien het moment , 
en begrijpen het totaal verkeerd. Het moment waar-
op Jezus aanwezig is is het moment waarop Zijn 
Geest in beweging komt. Het  moment waarop Hij de 
woorden spreekt. Hij maakt gebruik van weinig opval-
lende mensen. Mensen waarvan je dat het minst zou 
verwachten. Mensen die arm van hart zijn, maar rijk  
als het gaat om zijn gunst. Hij verrast ons met Zijn 
uitersten. We herkennen Hem misschien niet.  Maar 
zij die Zijn hart volgen, zij zullen Hem herkennen.                 
Zij zullen Hem in hun hart kennen. 
 

Trudy de Jongh 
 

Appearance   uit:   
Act upon a story © Teresa E Lavergne 2021 

 

Oplossing maart 2021 
 

horizontaal: 
1. slang. 4. revolte. 8. oor. 9.offerande. 
10. rabbi, 11. robotje. 13. vliegvakantie,  
15. secundi. 17. dalen. 19. evenwijdig. 21. 
oog. 22. doornig. 23. noden.  

 

verticaal: 
1. snoer. 2. aardbei. 3. Groningen. 4. reforma-
tiedag. 5. ver. 6. lunet. 7. exegese. 12. baal-
dagen. 13. vissend. 14. Talmoed. 16. credo. 
18. negen. 

 
VORDEN 

 
Uit de goeie inzendingen is  

Jan en Willy ter Haar getrokken.   

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Giften 
 

Ontvangen via mevrouw J. Rouwhorst € 10,- voor 
de bloemen in de  kerk.  
Ds. H. Hinkamp ontving een gift van € 20,- voor 
algemeen kerkenwerk. 
Hartelijk dank.

Verschijningsdata Op Weg 2021 
 
verschijnt:  inleveren kopij: 
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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Opgewekt Pasen vieren 
 

Het coronavirus heeft, met alle beperkingen, zorgen 
en verdriet, al een jaar lang ons leven in zijn greep. 
Misschien dat de boodschap van Pasen ons kan op-
beuren en bemoedigen. Door de duisternis zal het 
licht weer doorbreken! Na de lockdown zal er zeker 
een opstanding komen. Liever opstanding dan op-
stand! Alleen zal dat in onze situatie niet één, twee 
drie (in drie dagen) gebeuren. 
 

Nu zijn wij de eersten niet die te maken hebben met 
de lasten en zorgen van het leven. Maar Pasen is en 
blijft een feest om ‘opgewekt’ te vieren. Daarmee 
staan we dan in een heel oude Middeleeuwse tradi-
tie, om Pasen te vieren met een lach op het gezicht.  
 

 
 
 

 
In deze oude traditie, de Risus Pachalis, de paaslach, 
vierde de kerk dat God door de opstanding van de 
Heer de duivel te kijk zette. De duivel dacht dat hij 
Jezus te pakken had, maar niets is minder waar: op-
standing op de derde dag, de Heer is waarlijk opge-
staan! Tijd dus om die duivel maar eens hartelijk uit 
te lachen. Zo groeide een traditie van grappen in de 
paasdienst. Er mag gelachen worden! (tot het echt te 
ver ging en het weer door een paus verboden werd).  
 

Maar omdat het eigenlijk best een leuke gedachte is 
mogen we best zo vrij zijn om, laten we zegen hierin 
‘onze eigen verantwoordelijkheid te nemen’. In de 
kerkorde van de Protestantse Kerk staan hiervoor ook 
geen richtlijnen opgenomen. Dus... 
 

Eerst een ‘oudje’. Meer dan 100 jaar geleden sprak 
de Duitse filosoof Nietzsche: “als christenen er nu 
eens wat meer opgewekt en verlost zouden uitzien 
dan zouden er wellicht meer mensen in geloven.” 
Met die wetenschap in gedachten gaf een cursuslei-
der een cursus in het kader van de bijscholing van 
predikanten en pastores. “Als jullie over de hemel 
preken hebben laat dan je gezicht ook echt stralen. 
En als jullie over de hel preken... dan is jullie normale 
gezichtsuitdrukking genoeg.” 
 

 
 

Een toerist wilde bij een reis door het heilige land 
mee met een rondvaart over het meer van Galilea. 
Eenmaal aan boord kreeg hij het prijskaartje aange-
reikt. Omgerekend 60 euro voor een tochtje van een 
half uur! De toerist riep de schipper bij zich: “Alle-
machtig was is dat duur!” De schipper zei: “Ja, maar 
dit is wel het meer waar de Heer over het water liep, 
daar komen we straks langs”. “Geen wonder” ant-
woordde de toerist “met dit soort prijzen zou ik ook 
gaan lopen”.  

Hans Hinkamp 
 

Levensklanken 
 

Als er geen Pasen was geweest,  
geen doortocht door de Rode Zee; 
geen weggerolde steen bij 't graf...  
Waar vierden wij dan Pasen mee ?? 
 

Als Pasen enkel woorden waren,  
als Pasen enkel 't voorjaar  is... 
Dan lijkt ons Pasen enkel klanken, 
woorden zonder geheimenis.  
 

Maar Pasen is een ochtendgloren,  
er is weer nieuwe hoop geboren. 
Elk mens mag weten dat zijn naam  
in Jezus' kracht is opgestaan ! 
 

Daarom zingt men in alle kerken,  
- de wereld moet het wel bemerken -: 
Nog even tijd....nog wat geduld,  
maar nu al is Gods Koninkrijk vervuld. 
 

Nee, Pasen is geen wanhoopskreet,  
te midden van teveel mens'lijk leed. 
Pasen is opgewekt God bedanken:  
In Hem bestaan weer levensklanken! 
 

Frits van der Made 
bron: gedichtensite.nl 
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Horizontaal 
1.Indiase gelovigen, die te herkennen zijn aan hun tulband (5) 
4. Het rooms katholieke instituut waar Luther tegen vocht. (7) 
8. Ze was niet zo mooi als haar jongere zuster. Haar naam die we in Genesis tegenkomen betekent ‘koe’ 
(3) 
9. Bijbelse uitdrukking die aangeeft dat je klaar bent voor de strijd (8) 
10. Belangrijke rode druif uit het wijngebied van de noordelijke Rhône (5) 
11. Mooier, netter. Is de Johanneshof nadat er flink is gepoetst (7) 
13. Groep samenstellers van de rubriek die artistieke uitingen beschrijft en beoordeelt (13) 
15. Bevallige vrouw uit de Griekse mythologie, verbonden met bomen en vaak in het gezelschap van de 
wijngod Dionysos (7) 
17. Bewoonster van het groene eiland van Sint Patrick (5) 
19. Jezus tegen zijn vrienden: “Ik heb er hevig naar verlangd dit Pesachmaal met jullie te eten voordat de 
tijd van mijn lijden …” (9) 
21. Frans voor eiland (3) 
22. Prentbriefkaart uit Duitsland? (7) 
23. Kleine uitsparing in een wand of muur (5) 

 

Verticaal 
1.Metgezel van Paulus. Zat samen met hem gevangen in Filippi (5) 
2. Ze kunnen kras zijn volgens van Kooten en de Bie (7) 
3. Italiaanse pasta, veelal geserveerd met saus uit Bologna (9) 
4. Viering van de vijftigste dag na Pasen (dit jaar op 23 mei) (13) 
5. Beleefde vorm van jouwe (3) 
6. Paulus klaagde over een … in zijn vlees (5) 
7. Eigentijdse (7) 
12. De intense geur van deze bloemen herinnert aan de geliefde van de Griekse god Apollo, die hij (onbe-
doeld) dodelijk trof met een worp van zijn discus. Mozart schreef er een korte opera over (9) 
13. Vorm van joodse mystiek (7) 
14. Zo noemden Romeinse ouders soms hun derde kind (7) 
16.Vanaf het moment dat (5) 
18. Stad in wat vroeger Klein-Azië heette met beroemde bibliotheek en graf van de apostel Johannes (5) 
20. Samenwerkingsverband van onderwijsinstituten in het middelbaar beroepsonderwijs (afk. 1.1.1) 
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Het volgende nummer. . .   
 

voor de maand mei komt uit in de week voor zondag 
2 mei 2021.  
Kopij moet uiterlijk maandag 19 april 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:  
Mevr. M. Boomkamp-Steenbeek, Heideweg 7a,  
7135 KH Harreveld  tel. 06-40232686  
Email: diaconie@pkn-lichtenvoorde.nl 
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
mailto:diaconie@pkn-lichtenvoorde.nl
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Kerkdiensten 
 
 
zondag 4 april 
pasen 
10.00 uur ds. J.J. Hinkamp 
aanvullende collecte: onkosten 
 
zondag 11 april 
10.00 uur ds. J.J. Hinkamp 
aanvullende collecte: kerktv 
 
zondag 18 april 
10.00 uur ds. G. Heijnen-Zemmelink, Aalten 
aanvullende collecte: koffie Johanneshof 
 
zondag 25 april 
10.00 uur de heer L.H. de Vries, Aalten 
aanvullende  collecte: binnenlands diaconaat 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
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/

