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Wakker mij aan  
in dit getij, 

ontbrand in mij  
een vuur, 

doof lauwheid  
en laai op in mij, 

maak mij  
uw creatuur. 

 
bron: gedichtensite.nl 

Cobie Verheij-de Peuter 
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Toveren? 
 
Drie en vijf jaar. Draven regelmatig de achter-
deur in. Speelgoeddoos op de grond. Legpuzzel-
tjes op tafel. Stiften en tekenpapier.  En dan de 
vraag: “Geert, ga je toveren?” En Geert tovert. 
Een 50 cent stuk op de hand. De andere hand 
eroverheen. “Hocus pocus Pilatus pas, ik wou 

dat het geld onder de mat achter was”. Munt op de 
hand is verdwenen. Vier dravende voeten. En ja hoor, 
daar ligt de munt. “Nog een keer, nog een keer!” . 
“Hocus pocus Pilatus pas, ik wou dat het geld in de 
gang was”. En verdraaid. Daar ligt de munt. Behoor-
lijk onder de indruk herhaalt dit zich een paar dagen 
later. We horen dat de kleintjes thuis dapper met 50 
cent stukken aan het oefenen zijn. Maar het lukt ze 
niet.  

      
                                                   
Dan de vraag: “Hoe doe je dat Geert?” Geert laat ze 
een munt onder het matje leggen. En dan weer “Ho-
cus pocus Pilatus pas, ik wou dat de munt onder het 
matje was”. Een beetje aarzelend halen ze hem op. Er 
begint iets te dagen. 
Een paar dagen later. Ik pas even op de jongste. “Zul-
len we vragen of Geert gaat toveren?” vraag ik. Hij 
kijkt me wijs aan. Zegt dan: “Dat is geen toveren.  Dat 
is goochelen. En goochelen kan je leren”.  
 

Daar moet ik even over nadenken. Zit wat in. Ik zie 
Hans Kazan aan de gang. Die heeft  héél veel geleerd. 
En dan gaan mijn gedachten naar die man in de Bij-
bel. Die kon er ook wat van. Spuug op iemands blinde 
ogen. En de blinde kan weer zien. Een paar woorden. 
En de zee wordt kalm. Terwijl de deur potdicht en op 
slot is toch binnenkomen bij zijn leerlingen. Onder de 
ogen van diezelfde leerlingen oplossen in het luchtle-
dige. Opstijgen naar de hemel. Dat kan je geen goo-
chelen noemen. Toverkracht misschien? Nou nee. 
Dat klinkt ook niet goed. Maar wat is het dan?  
 

Het is maar een proberen. Maar ik denk dat ik het zo 
uitleg. Het is een kracht die ongelooflijk sterk is. Een 
kracht die maakt dat er onbegrijpelijke dingen gebeu-
ren. En die kracht is groter dan wat mensen kunnen. 
Het gaat om een goddelijke kracht. En wat die godde-
lijke kracht tot stand brengt dat is, denk ik, wat wij 
een wonder noemen.  
 

Volgende vraag die opkomt. Zou God die kracht al-
leen door Jezus laten werken? In Handelingen het 
verhaal van Petrus en Johannes die een verlamde 
bedelaar letterlijk en figuurlijk weer op de been hel-
pen. Als de mensen stomverbaasd toekijken legt Pe-
trus uit dat dat kon door  geloof. Een wonder is het. 
Verricht door Gods kracht die op dat moment werkte 
door Petrus en Johannes. Een kracht die  door Petrus 
gekoppeld wordt aan geloof in Jezus, de zoon van 
God.  
 

Volgende vraag. Zou God die kracht nog steeds inzet-
ten? Nog steeds door mensen wonderen verrichten? 
Misschien wel. Je zit een beetje in de put. Voelt je 
alleen. Al zolang zo weinig mensen gezien en gespro-
ken. En dan gaat de telefoon. Een vriendin die je al 
weken niet zag en sprak. Na een telefoongesprek van 
een half uur voel je je een stuk beter. Gelukkiger. Nog 
een voorbeeld. Je maakt je zorgen om je kind. Hij 
wordt gepest op school. Heeft weinig vriendjes. Ligt ’s 
avonds lang wakker. En dan wordt de juf ziek en komt 
er een invaller. Die ziet wat er gebeurt in de klas. 
Gaat er mee aan de slag. En al na een week is alles 
anders. Er komen vriendjes spelen. School is niet 
meer bedreigend. Kind kan weer lachen. En weer 
slapen. 
 

“Ook toevallig”, zeg je als je dochter belt aan wie je 
net liep te denken. “Ook toevallig”, zeg je als je ie-
mand tegenkomt aan wie je nog iets wilde vragen.  
“ Niets is  toevallig!” zullen sommigen  roepen. “Alles 
is door God bepaald!” “Allemaal toeval”, roepen an-
deren.” Laat God daarbuiten!” De eerste groep zal 
misschien de Bijbeltekst over de musjes waarvan er 
niet één dood neer zal vallen zonder Gods weten 
aanhalen, of  de tekst van de haren op je hoofd die 
allen geteld zijn.  

Weet wel dat die teksten bedoeld waren voor de 
discipelen die op weg gestuurd werden op een ge-
vaarlijke missie. Hoe zwaar ze het ook zouden heb-
ben, God vond hen waardevol, zoals musjes die maar 
heel weinig kostten. God kende iedere vezel van hen, 
en zou voor hen zorgen. De tweede groep ontkent 
min of meer Gods op weg zijn met de mensen.  
Wat ik geloof? Ik geloof in Gods kracht. En dus in 
wonderen. Maar je moet er wel voor openstaan, erin 
geloven, ze willen zien. Dat geloof ik. En jij? 
                    marja 
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Pastorpraat ds. Hinkamp  
 

Het zou zo mooi zijn geweest om dit jaar Pasen 
te hebben kunnen vieren met de opstanding uit 
die vermoeiende corona beperkingen. Ondanks 
dat hebben we in de kerk in ieder geval wel 
degelijk de opstanding gevierd. De opstanding 

van Jezus uit de dood als een heel bemoedigend te-
ken en een belofte dat God niet loslaat wat zijn hand 
begonnen is.  
 

Met de opstanding van Jezus mogen wij een nieuwe 
weg bewandelen, een nieuw begin. We mogen leven 
vanuit Gods vergeving en goedheid en ons leven niet 
laten bepalen door wat ons verlamt in het heden of 
vanuit het verleden. Op die manier mogen we elkaar 
bemoedigen en oproepen om ook nu overeind te 
komen en het leven te zoeken, in Zijn Naam. 
 

Met een knipoog naar de actualiteit (en als variant op 
de paasgrap, een oud gebruik zoals vermeld in de 
vorige Op Weg) heb ik Pasen deze keer bekeken in 
het licht van ‘Hij is hier niet. Functie elders’. Het le-
verde veel positieve reacties op en een enkele keer 
wat bedenkingen. 
 

 
 

Na de opstanding is Jezus eerst nog enige tijd onder 
zijn leerlingen. Hij gaat hen voor, zoals steeds. Maar 
hij maakt hen ook duidelijk dat zij binnenkort het 
stokje over moeten nemen om dat evangelie van een 
nieuwe wereld van God uit te dragen. Nog een korte 
tijd zal hij bij hen zijn en dan is het aan hen. 
 

Op 13 mei is het Hemelvaartsdag, waarmee we stil 
staan bij het vertrek van Jezus voor zijn ‘functie el-
ders’. Op 23 mei vieren we het Pinksterfeest, het 
feest waarop de Geest begint te waaien. Het is een 
feest van inspiratie, van bezieling, van vernieuwing. 
Het wonder van Gods geest, om mensen te raken en 
in vuur en vlam te zetten voor die wereld waar Jezus 
voor leefde, gaat als een lopend vuurtje (letterlijk en 
figuurlijk) de wereld over. 
 

 
 

Nu, eeuwen later, zijn er nog steeds mensen die be-
vlogen mensen zijn. God-zij-dank zijn er ook in onze 
kerkgemeenschap mensen die allemaal op een eigen 
manier die bevlogenheid handen en voeten geven.  
 

 
 

Het afgelopen jaar heeft ons veel geleerd om te im-
proviseren en te kijken wat er wél kan in plaats van 
bij de pakken neer te gaan zitten. Misschien dat we 
deze crisis wel sterker uit komen dan dat we erin 
gingen. En ondertussen zullen we doorgaan om, met 
of zonder gezongen samenzang, de lofzang gaande te 
houden. Want de gemeente van Christus  daar zit, 
zolang de Geest zijn partij meeblaast, altijd muziek in! 
 

Hartelijke groeten, Hans Hinkamp 
 

 
 

 
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  
 

 
 
 
Vakantiewaarneming dominee Hinkamp kkkkkk 
 
Van 31 mei t/m 27 juni heb ik vakantie. Voor vra-
gen rond pastoraat en uitvaarten kunt u contact op-
nemen met mevrouw Gaatske Braam, 
tel: 06 12 22 20 59 
e-mail: gaatskebraam@kpnplanet.nl 
Voor overige vragen kunt u contact opnemen met 
de scriba (zie bij de adresgegevens achter in dit blad). 
 
                                                     Dominee Hans Hinkamp 

 

mailto:voorbede@pkn-lichtenvoorde.nl
mailto:gaatskebraam@kpnplanet.nl
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Gebed van de maand 
 

In deze rubriek altijd een bijzonder gebed. Deze keer 
opnieuw een gebed uit een brochure over Biddag. 
 

Heer, 
In deze tijd,  
waarin we met z’n allen  
zoveel geduld moeten opbrengen,  
bidden wij  
om uw brood 
zodat wij dat kunnen uitdelen  
aan mensen  
die zich al lange tijd  
zo leeg voelen  
 

bidden wij  
om uw water 
voor degenen  
die zich uitgeput voelen  
door de crisis 
 

bidden wij  
om opvang 
van de jongeren  
die in deze tijd  
vervreemd van zichzelf  
en anderen raken  
 

bidden wij  
om een arm om de schouder 
voor de mensen  
die zich eenzaam en depressief voelen 
door de kilte  
die al zo lang heerst 
 

bidden wij  
om aandacht en zorg 
voor de zieken  
die door het virus  
getroffen zijn 
 

bidden wij  
om liefde 
voor hen 
die zich door de lockdown  
opgesloten voelen  
in zichzelf  
 

bidden wij  
om troost 
voor de mensen  
die hun geliefden verloren  
door het virus 
en hen moesten begraven 
Christus ontferm U 
Amen 

ds. Gonja van ’t Kruis, Nieuwveen 

 

4 mei herdenking Lichtenvoorde 
 

Vanwege de corona beperkingen is het ook dit jaar 
niet mogelijk een openbare 4 mei bijeenkomst te 
houden. In navolging van de aangepaste 4 mei her-
denking vorig jaar is ook nu gekozen voor een eigen 
uitzending. Deze uitzending wordt gemaakt door het 
4 en 5 mei comité Lichtenvoorde. Binnenkort zullen 
hiervoor opnames gemaakt worden waar we ook als 
Johanneskerk aan mee zullen werken. Deze online 4 
mei herdenking kunt u op maandag 4 mei vanaf 20.30 
uur bekijken via het voor velen van ons vertrouwde 
kanaal: kerkdienstgemist.nl. Meer informatie zal bin-
nenkort verzorgd worden in diverse media door het 4 

en 5 mei comité Lichtenvoorde. 
 
Solidariteitskas 2021 
 

In de loop van de maand mei zal bij u het verzoek 
voor de jaarlijkse bijdrage ten behoeve van de Solida-
riteitskas bezorgd worden. Een acceptgiro treft u 
erbij  aan. Deze Solidariteitskas was voor de kerkver-
eniging in 2007 alleen in de Hervormde Kerk bekend.  
De Protestantse Kerk heeft deze Solidariteitskas bij 
de kerkvereniging volledig overgenomen en daarom 
willen wij deze bijdrage dan ook weer van harte bij u 
aanbevelen.  
De hiervoor gevraagde bijdrage is net als eerdere 
jaren € 10,00  per (doop)lid, waarvan de helft voor 
onze eigen gemeente. 
Van deze bijdrage is de andere  helft bestemd voor 
het landelijke steunfonds,  waaruit kerkelijke activi-
teiten betaald worden die alleen door gezamenlijke 
inspanningen gerealiseerd kunnen worden. 
Daarnaast worden ook afzonderlijke gemeenten    
ondersteund wanneer zij incidenteel grote uitgaven 
te doen hebben, bijvoorbeeld restauraties of ver-
bouwingen  en overige investeringen die bijdragen 
aan de vitaliteit van de gemeente. 
Zo heeft de Solidariteitskas destijds gedurende het 
jarenlange restauratietraject van onze Johanneskerk 
ook meerdere keren bedragen beschikbaar gesteld. 
Voor de realisatie van de Johanneshof werd ook bij-
gedragen en wel in de vorm van rentesubsidie gedu-
rende de gehele bouwperiode. Een en ander ligt al-
weer vele jaren achter ons, maar dat doet aan het 
belang van solidariteit niets af. Daarom bevelen wij 
deze jaarlijkse actie van harte bij u aan ! 
Als u via internetbankieren betaalt, graag dan wel het 
unieke nummer van  de acceptgiro vermelden.   
 

Bij voorbaat hartelijk dank ! 

 

                                                                  Frits van Lochem  
             penningmeester college van kerkrentmeesters   
 

http://kerkdienstgemist.nl/
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 In memoriam Esther Girbaran-Hiddink 
 

Op 31 maart kwamen we in crematorium Ber-
kenhove in Aalten, bij elkaar om het leven te 
gedenken en afscheid te nemen van Esther 
Girbaran-Hiddink. 
 

‘Ik geniet vandaag. Morgen zie ik wel weer’, dát 
was het levensmotto van Esther. Dat had niets 

te maken met lichtzinnigheid maar was een doelbe-
wuste keuze. Twee jaar geleden werd borstkanker 
geconstateerd. Een moeilijke weg volgde. Gelukkig 
kwam ze er doorheen. Maar het maakte wel dat zij 
en haar gezin ieder goed moment in het leven nog 
meer leerden koesteren. In oktober vierde ze haar 
50e verjaardag. Helaas met de nodige coronabeper-
kingen. 
 

Enige tijd later waren er lichamelijke klachten, andere 
klachten, nieuwe klachten: hoofdpijn, duizelig, misse-
lijk. Het bleek het gevolg van tumoren in de herse-
nen. Maar ook dit leek ze te doorstaan. Maar de der-
de klap, uitzaaiingen in lever en longen bleek teveel. 
 

Dochter Ruth en diverse andere familieleden (ze 
kwam uit een groot gezin met tien kinderen) vertel-
den in ontroerende beschrijvingen en gedichten over 
dierbare herinneringen: samen er op uit om te winke-
len, naar concerten, of een hapje of een drankje.  
 

Ook toen ze ernstig ziek werd bleef ze het leven om-
armen. Dat was geen houding om zich tegenover 
haar gezin sterk te houden (misschien ook wel) maar 
het maakte deel uit van haar leven. Dat was hoe ze 
was; een optimist, vaak vrolijk, positief ingesteld. Of 
in de woorden van haar man Anoup: ‘we noemden 
haar vaak: kleppie’. Ze deed niets liever dan overal 
naar toe kleppen en kletste dan heel wat af.  
 

Vanuit de Bijbel klonken woorden van troost, waarin 
Jezus de mensen oproept niet de zorgen in het leven 
de overhand te laten krijgen. Die woorden bracht 
Esther Girbaran-Hiddink in praktijk.  
 

Dat de zorg en ontferming van God voor Anoup en de 
kinderen Ruth en Milan, en de overige familie, tot 
troost en bemoediging zullen zijn.  
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

In memoriam Jan van Daatselaar 
 

Woensdag 7 april namen we, in besloten kring in de 
Johanneskerk, afscheid van Jan van Daatselaar. Na 
een goed en lang leven kwam op de leeftijd van 91 
jaar zijn levenseinde onverwacht. De avond voor zijn 
overlijden had hij met dochter Desirée gezellig gege-
ten en gepraat. Niemand kon vermoeden dat hij de 
volgende dag dit bestaan achter zich zou laten.  
 

Door de familie werden warme woorden, en goede 
herinneringen, naar voren gebracht. Helaas konden  
vanwege de coronabeperkingen zoon Jan Bart en zijn 
gezin, woonachtig in de Verenigde Staten, niet aan-
wezig zijn. Zij hadden hun inbreng in het opstellen 
van de orde van de dient en in opgenomen woorden 
van afscheid die in de dienst klonken. 
 

Na het overlijden van zijn vrouw Gree (ruim een jaar 
eerder) was het voor Jan van Daatselaar moeilijk om 
de draad van het leven weer op te pakken. Net toen 
hij de weg naar kerk en de loge van de vrijmetselarij 
in Winterswijk weer had opgepakt viel dit door coro-
na weer weg. Livestreams of digitale ontmoetingen 
kunnen waardevol zijn maar ze kennen nu eenmaal 
hun beperkingen. De noodgedwongen beperkingen in 
sociale contacten deden hem verdriet. Iedereen had 
hem graag een ander laatste jaar gegund. 
 

Naast de inbreng door de familie werden ook door 
één van zijn broeders van de vrijmetselaarsloge, in 
een afscheidsritueel, enkele mooie woorden van 
dankbaarheid uitgesproken.  
 

In de overdenking klonk, naast verbindende woorden 
over het fundament en bouwwerk van het geloof, de 
troost van een God die (in de woorden van Huub 
Oosterhuis) zijn armen als dragende vleugels onder 
ons spreidt om ons op te vangen als wij het leven los 
moeten laten.  
 

Wij wensen familie en vrienden heel veel sterkte toe 
in dit gemis. Dat ze steun mogen vinden bij elkaar en 
in woorden van Gods trouw.  
 
                                                   Dominee Hans Hinkamp 
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Verjaardagen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

15 mei   de heer B.W. Scholten 
  Rapenburgsestraat 44 
  7131 CZ Lichtenvoorde 
  79 jaar 
20 mei   de heer H.W. Stronks 
  Esstraat 6-08 
  7131 CT Lichtenvoorde 
  87 jaar 
21 mei  de heer J.T. Bod 
  Planetenstraat 41 
  7131 HB Lichtenvoorde 
  76 jaar 
29 mei  mevrouw D.C.B. Wijers-Scholten 
  Gruttostraat 11 
  7132 DC Lichtenvoorde 
  82 jaar 
30 mei  de heer R.M.J. Boschman 
  Esstraat 47 
  7131 CT Lichtenvoorde 
  77 jaar 
31 mei  mevrouw E.M.G. Krabbenborg- 
  Hoogstra 
  Kievitstraat 75 K. 109 
  7132 DA Lichtenvoorde 
  75 jaar 

 
 
 
 
 

Bloemen vanuit de kerkdienst 
 

28 maart  mevrouw Ten Broeke 
   Goudenregenstraat 35 

04 april  familie van Hans Koskamp 
   Aladnaweg 23 

11 april  de heer en mevrouw Harmsen 
   Zuivelstraat 18 

18 april  de heer en mevrouw Koster 
   Van Raesfeltstraat 44 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
01 juni  mevrouw A.W. Oonk-Westerveld 
  Oude Winterswijkseweg 27 
  7134 PG Vragender 
  89 jaar 
02 juni  mevrouw N. Kip-Jacobs 
  Staringstraat 34 
  7131 XB Lichtenvoorde 
  78 jaar 
03 juni   de heer W.H. Nijland 
  Pastoor Scheepersstraat 49 
  7134 RB Vragender 
  80 jaar 
  
 
Wij wensen alle jarigen, met familie en vrienden, een 
gezellige en, indien mogelijk, gezonde verjaardag. 
Moge onze wens samengaan met Gods onmisbare 
zegen. Een gebaar van medeleven vanuit de gemeen-
te, in de vorm van een kaartje of telefoontje, zal  
zeker welkom zijn. 
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Ondersteunde doelen diaconie 
 
De diaconie heeft onlangs Stichting ‘Bliss to 
shine’ ondersteund met een financiёle gift. 
 
Bliss to shine 
Kanker heb je niet alleen, het hele gezin heeft te 
maken met de ziekte en de gevolgen ervan. 

Deze naasten worden echter vaak vergeten. Ook zij 
verdienen het om in het zonnetje te staan, verwend 
te worden, zichzelf te kunnen zijn, de ziekte even te 
vergeten en nieuwe leuke herinneringen op te bou-
wen. 
Daarom richt de stichting zich (als enige) op alle naas-
ten van de patiёnt. 
 
Stichting Bliss to shine is opgericht door Ariete Hoek. 
Zij heeft in haar leven veel met kanker te maken ge-
had, haar moeder en haar enige zus overleden aan 
deze ziekte en ook zelf werd ze met borstkanker ge-
diagnosticeerd. Gelukkig heeft Arieta het zelf over-
leefd. 
 
In eerste instantie heeft Arieta een verwendag geor-
ganiseerd voor 25 kankerpatiёnten met hun gezin en 
naasten. Het idee was dat iedereen direct om de 
patiёnt het verdiend heeft om even alle zorgen te 
vergeten. 
De eerste verwendag had meer gasten dan verwacht, 
maar liefst 287 maakten met hun naasten een herin-
nering voor het leven. 
 
De eerste ‘verwendag’ is inmiddels een jaarlijks eve-
nement voor de kankerpatiёnt en het hele gezin en is 
omgedoopt in ‘Shine Day’. 
 
Ook worden er door de stichting dagen georgani-
seerd waarin een wens van een gezin met kinderen 
gerealiseerd wordt. Het doel is om voor het hele ge-
zin een dag met herinneringen voor het leven op te 
doen. Als iemand een broer, een zus, vader of moe-
der met kanker heeft, kan een ‘Bliss special day’ aan-
gevraagd worden en wordt er geprobeerd er een 
onvergetelijke dag voor het hele gezin van te maken. 
Het aanvragen van een ‘Bliss special day’ kan ook 
gedaan worden door overige naasten van het gezin, 
huisarts, buurman, docent enzovoort. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aanvullende collectes mei 
02 mei  Onkosten AKZ diensten 
09 mei   Noodhulp Libanon/Jordaniё 
Van de miljoenen Syriёrs die door de oorlog hun land 
zijn ontvlucht, zijn de meeste terecht gekomen in 
Libanon, Jordaniё en Turkije. Zij hebben alles achter 
moeten laten en leven in grote armoede. Via een 
netwerk van kerken in deze regio ondersteunt Kerk in 
Actie vluchtelingen op verschillende manieren, onder 
andere met een opleiding of het opzetten van een 
eigen bedrijfje. Daardoor zijn ze minder afhankeleijk 
van hulp en dat maakt hen sterker. 
Meer lezen? 
Zie: kerkinactie.nl/syrischevluchtelingen 
 
16 mei  Algemeen kerkenwerk 
23 mei  Onkosten AKZ  diensten 
30 mei  PKN, Pinksterzendingsweek 
 
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 no-
dig 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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Pasen 2021 
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Steunproject Diaconie: Jongerenhospice Xenia  
Leiden – Een huis met een hart. 
 
 

 
 

 
 
In de vergadering van 7 november 2019 heeft de 
Diaconie besloten om gedurende een periode van 3 
jaar een drietal doelen extra financiële ondersteuning 
te geven. Naast de Mr. Huberstichting (een opvang-
huis voor jongvolwassenen met een meervoudige 
beperking in Suriname) en Stichting Schuldhulp-
maatje in Lichtenvoorde heeft de Diaconie als derde 
project Stichting Xenia in Leiden gekozen.  
 
Wat is Xenia? Xenia is een logeerhuis/hospice voor 
jongeren tot 40 jaar met een ongeneeslijke en le-
vensbedreigende ziekte. Dat deze organisatie juist 
voor de leeftijdscategorie 16 tot 40 jaar hulp biedt, 
maakt dat zij uniek is: het enige jongerenhospice in 
Nederland!  
 
In jongerenhospice Xenia staat één ding in ieder geval 
voorop: het leven! De gasten hebben, zoals gezegd,  
een ongeneeslijke en  levensbedreigende ziekte en 
hebben intensieve medische (en psychosociale)  zorg 
nodig. In het ziekenhuis gaat het vaak alleen om je 
lichaam. Bij Xenia gaat het juist om de persoon zelf, 
om wie je van binnen bent, maar dan in een huiselij-
ke omgeving waar juist jongeren zich prettig voelen. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Daarom is Xenia ook in hartje Leiden gesitueerd: jon-
geren kunnen, indien mogelijk, zo de binnenstad in, 
met vrienden naar het café of bioscoop.  Even kun-
nen leven alsof de dood niet nabij is. Nadenken over 
het naderende einde komt later wel. Ook als blijkt dat 
er geen later meer is… 
 
Een van de gasten (30 jaar) verwoordde het als volgt: 
”Ik heb te horen gekregen dat ik doodga. Maar tot 
die tijd leef ik!”.   
De zorg in een logeerhuis als Xenia wordt betaald 
door de zorgverzekeraars. Voor de exploitatie (huis-
vesting, inrichting, energie, verzekeringen, onder-
houd) van het huis is jaarlijks heel veel geld nodig. De 
subsidie die Xenia hiervoor krijgt, is ontoereikend.  
 
Daarom is Xenia voor haar voortbestaan  
bijna volledig afhankelijk van donateurs.  
De Diaconie ondersteunt haar graag!   
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Nieuwe Psalmberijming – Psalm 121 
 

Op 16 maart presenteerde stichting Dichtbij de 
Bijbel haar bundel ‘De nieuwe Psalmberijming’. 
Na zeven jaar is de berijming van alle 150 psal-
men voltooid. Er is nu een psalmbundel in ei-
gentijdse taal op de bekende Geneefse melo 

          dieën. 
 

Nergens in de Bijbel ko-
men God en mens zo dicht 
bij elkaar als in de psal-
men. In alle tijden hebben 
gelovigen met de woorden 
van deze joodse liederen 
God gezocht in gebed, 
aangeroepen in nood en 
geprezen om zijn genade. 
Met het doel deze lie-
deren door te geven aan 
de volgende generatie is 
stichting Dicht bij de Bijbel 

gestart met een nieuwe berijming. In 2014 begon 
initiatiefnemer en dichter Jan Pieter Kuijper aan dit 
project. Zeven jaar later is De Nieuwe Psalmberijming 
voltooid. 
 

Gedurende die zeven jaar sloten andere dichters zich 
bij het project aan: Arie Maasland, Adriaan Molenaar, 
Bob Vuijk, Arjen Vreugdenhil, Titia Lindeboom, Jan 
Boom, Ria Borkent en René Barkema. Zij namen allen 
één of meer berijmingen voor hun rekening. Daar-
naast verleende een aantal (andere) dichters, theolo-
gen, neerlandici en musici hun medewerking als mee-
lezer en revisor. 
 

De nieuwe teksten van de psalmen zijn te vinden op 
www.denieuwepsalmberijming.nl. De bundel is ver-
krijgbaar via de boekhandel en online te bestellen. 
 
 
 

 
Bevrijding 4 en 5 mei 
 

Bevrijding heeft altijd een rand 
van pijn, gemis, nooit meer! 
Van vieren met een kartelkant. 
Met: 'Nee, dat willen we nooit weer." 
 

Bevrijding is gevangen zijn 
in vreugde met een  stil verdriet. 
Een diep gevoel van wrange pijn.  
een stille vraag: 'Vergeet toch niet.' 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Psalm 121 – Nieuwe Psalmberijming 
1. Mijn ogen kijken naar omhoog. 
Ik zie de bergen staan, 
daar komt mijn hulp vandaan, 
daar houdt de HEER mij in het oog; 
Hij maakte en bewaarde 
de hemel en de aarde. 
 

2. Hij laat je voeten veilig gaan. 
Als jij obstakels ziet: 
je helper sluimert niet. 
Hij slaapt niet, nee, Hij kijkt je aan 
en laat zijn steun ervaren. 
Hij zal zijn volk bewaren. 
 

3. De HEER zal steeds je helper zijn; 
zijn schaduw, zo dichtbij, 
blijft aan je rechterzij. 
De zon en maan doen je geen pijn. 
De HEER zal alle dagen 
en in de nacht jou dragen. 
 

4. De HEER bewaart je voor het kwaad. 
Je ziel, je leven zal 
bewaard zijn, overal. 
Waar je ook komt of waar je gaat – 
voor nu en na dit leven 
zal Hij bescherming geven. 
 
 
 
 
 
 
 

 
Bevrijding is ook met een vlag, 
een driekleur in de witte wolken. 
Van mensen met een blijde lach 
en vrede tussen alle volken. 
 

Bevrijding is hier vieren en gedenken 
aan vrede en gerechtigheid. 
Bid dat de Heer ons dat wil schenken, 
en vierend uitzien naar de eeuwigheid. 

 

 
Diny Beijersbergen-Groot 

bron: gedichtensite.nl 
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GELEUF ’T NO MAOR 
    
Onderstaond verhaal heb ik eschrevvene veur ’t 
beuksen Flonkergood, ’n uutgave in ’t teken van de 
Waeke van ’t Achterhookse en Liemerse book. Zeg 
maor ’t Achterhoekse boekenbal, dit jaor was dat van 
8 - 14 Meert. ‘t Thema dit jaor was ’Twiefel’. Twiefel 
betekent da’j ‘n onzeker geveul hebt aover wa’j mot 
doon of denken of geleuven. 
Ik zat nog wal effen te twiefelen of ’t verhaal wal 
geschikt was veur Op Weg, maor ik heb d’r ’n  foto bi-
j emaakt wee-t an dee twiefel weer helemaole ’n 
ende mök. 
Umdat völle leu ’t dialect wal mooi vindt, maor 
(soms) ok lasteg te laezen, hef ’t ECAL (Ergoedcen-
trum Achterhoek en Liemers), d’r dizze kere ok ’n 
filmpjen bi-j edaone waor ’t verhaal wordt veur-
edragen. A-j bijgaonde Qr-code met ow smartphone 
scant, kö-j ’t effen beluusteren. Wanneer i-j neet zo 
handeg bunt met de tillefoon, vraog i-j ’t maor effen 
een van de (klein)kinderen. 

     Erik Schokkin 
 

Onröst 
 
Wanneer wet i-j iets noo zeker? ’t Laeven hunk vake 
van twiefel an mekare. I-j aet, drinkt en warkt en 
denkt bi-j alles. Zal ik noo dit of zal ik noo dat? Twie-
felen, d'r is altied wal wat. 't Ene is nog moeileker, 
better of belangrieker dan ’t andere. 
 
Twiefelen van 's-margens vrog tot 's-aovends late, 
van jong tot old, ow hele laeven lang. En dat begönt 
al bi-j ’t opstaon. Was ik mi-j effen zo of gao ik onder 
de douche? Welke bokse trekke ik an, en welke scho-
ne? Warken of wieter leern? Wal of neet dee andere 
bane, of nog effen 'n hötjen deurmoggelen. Vakantie, 
wiedweg of in eigen land? Zonne of raegen? Nog ene 
drinken of op tied naor huus? Verhuzen of toch maor 
verbouwen? Twiefel ovver wat i-j neet hebt en twie-
fel ovver wat i-j misschien nog wal könt kriegen? 
Naor de dokter of toch nog maor effen wachten? 
Eerder stoppen met warken of nog iets meer pensi-
oen spaoren veur den olden dag? Alles geliekvloers of 
’n lift an de trappe? Nog meer hulpe van de thuus-
zorg of naor ’t bejaordenhuus? Begraven of creme-
ren? Hemel, hel of 'n sterre in 't heelal? Een en al 
twiefel. 
 
En a'j denkt da'j alles hebt ehad, wordt ’t in 2020 nog 
slimmer en twiefel i-j alsmaor meer en meer. Bun'k 
noo gewoon snottereg met 'n betjen piene in de hals 
of is 't begin van corona? Maximaal twee man op 
visite of mag ok dree, en wee wal en wee neet?  

Doo ik noo wal of gin kepken veur de mond en hölp 
dat noo wal of neet? Niks is meer zeker. Zeker wet-
ten. 
 
Zal ik noo wal of zal ik noo neet? Dat altied anwezege  
grieze gedeelte in ow gedachten dat as 'n moeras is 
waor i-j de weg neet wet. Een derde van ow laeven 
slaop i-j, een derde twiefel i-j ovver van alles en nog 
wat en de rest van de tied maak i-j ow met ow twie-
fels maor wies da'j de juuste beslissingen hebt 
enommen. Maor dan is d'r toch nog dee onröst of dat 
wal echt zo is. 
 
Twiefel ovver ow zorgen, twiefel ovver ow geluk. Met 
al dat getwiefel kom  i-j gewoon neet an ’t laeven too 
of misschien is dat ok ’t laeven wal: Twiefelen. 
 

 
Onderweg (Op Weg) van Aalten naor Lechtenvoorde 
‘t bord wat an alle onröst ’n ende mök. 
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Van de grond komen (Hemelvaartgedicht) 
 
De hemel is niet hoog verheven, 
wat liefde heet 
is altijd onder ons. 
Met zoveel woorden al voorzegd, 
gezwegen en gebeden, hemelvaart vogel 
apart genomen, uitgelegd. 
Dat niet dromen ons 
de angst, de dood, 
doen overwinnen. 
Maar liefde 
van de grond moest komen, 
kracht waar 
duisternis niet tegen opgewassen is. 
Een hand beweegt de wolken 
om ze weg te schuiven, 
een zachte bries blaast ons 
nieuw leven in. 
Vrijheid die vogelvleugels heeft, 
hand die ons oplicht, 
nieuwe wending geeft. 

Jeanette van Osselen 
bron: scheppingvieren.nl 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Giften 

 
Ds. H. Hinkamp ontving een gift van € 20,- voor alge-
meen kerkenwerk. 
Mevrouw J. ter Haar ontving een gift van € 20,- voor 
de PVG. 
Hartelijk dank! 

 
 
 
 
 
 
 

Het Pinkstert 
 

Het Pinkstervuur 
brandt 
de braambos 
ontvlamt 
Ik Ben 
is hier 
 

Krijg geen zin 
op papier 
woorden kiezen 
voor een eigen leven 
beleven liever 
het buitensporig 
wolkenspel 
 

Ik herken ze wel 
als ze in beeld komen 
erken plotseling 
een edele zin 
van bij het begin 
Ik Ben is hier 
daar en overal 
 

Berg en dal 
verheugen zich 
geestdriftig 
tingelingeling 
het pinkstert 
rondom mij 
leg mijn pen terzijde 
geniet 

Marleen de Krimpe 
bron: gedichtensite.nl 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Verschijningsdata Op Weg 2021 
 
verschijnt:  inleveren kopij: 
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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De oplossing van de puzzel in April: 
 
Horizontaal:  
1, Sikhs. 4. Pausdom. 8. Lea.  
9. Aangegord. 10. Sirah. 11. Schoner.  
13. Kunstredactie.  15. Abraham. 17. Ierse.  
19. Aanbreekt. 21. Ile. 22. Ansicht. 23. Nisje. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Verticaal:  
1. Silas. 2. Knarren. 3. Spaghetti.  
4. Pinksterfeest. 5. Uwe. 6. Doorn. 7. Moderne.  
12. Hyacinten. 14. Tertius. 16. Sinds. 18. Efese.  
20. ROC.  
 

Woord uit de regio  
– Snoeien  – Groeien – Bloeien –   
 

Rubriek voor tuiniers! 
Jezus zegt: Ik ben de ware wijnstok en mijn Vader is de wijnbouwer. Iedere rank aan mij die geen vrucht draagt 
snijdt hij weg, en iedere rank die wel vrucht draagt snoeit hij bij, opdat hij meer vruchten draagt.  
(Joh. 15: 1 en 2) 
 

Ze waren er weer en ijverig gingen ze te werk: de mannen voorzien van werkoveral en pittig gereedschap. Hier 
en daar werden in de winter de houtwallen in de Achterhoek ijverig gesnoeid. Het bijbehorende geluid maakte 
duidelijk dat het menens was. Sommige aardig opgeschoten struiken en bomen werden tot de grond toe afge-
zaagd. En dan maar hopen dat ze weer goed uitlopen, want dat is toch het doel van snoeien…. Snoeien dat 
doet pijn, zeker als je ziet dat er wel heel rigoureus te werk is gegaan. 
 

Zelf ben ik dol op klimrozen, vooral de New Dawn, “Nieuwe Dageraad“ met zachtroze bloemen. Als die er zin in 
heeft kan deze roos in juni voor een waterval aan rozen zorgen. Maar ja eerst snoeien: dat doet pijn, voor de 
roos, maar ook als tuinier roep je geregeld au, als een pijnlijke doren in je vinger is blijven steken. Maar het 
dorre hout moet worden gesnoeid! 
 

Zo is het ook in het leven, uit het pijnlijke komt soms iets moois tevoorschijn: het is altijd een combinatie: het 
goede en het kwade, het vrolijke en het verdrietige, de vreugde en de pijn. Zo vertelt Jezus ons over de Hemel-
se Tuinman die het snoeimes hanteert. En het compliment is dat mensen die vrucht dragen nog wel eens een 
bezoek van de Hemelse Tuinman kunnen krijgen voor nog grotere bloei. Dat hebt u vast al wel eens ervaren. 
Juist gelovige mensen gaan soms in hun leven door diepe dalen. Dan wordt het dorre hout van ons leven weg-
gesnoeid, pijnlijk, maar wel met een positief resultaat. Door dat snoeiproces heen moeten we inniger verbon-
den worden met Jezus Christus, want zonder Hem kun je niets doen. Prachtige bloemen, een bloeiend leven, 
goede vruchten! Dat wens ik u toe in verbondenheid met Hem. 
En geniet maar van deze meimaand: Bloeimaand 
 

 
Reageren? Mail naar: woorduitderegio@gmail.com 
 
 

 

 

Jacqueline Krajenbrink - Bennink 
Freelance predikante, pastor bij Zorgverlening het Baken in Elburg,  
was predikante van zorgcentrum de Lorentzhof te Leiden  
en heeft in verschillende gemeenten gewerkt. 
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Wit-Rusland  
na 500 jaar een nieuwe bijbelvertaling 
 
Het werk van de 155 bijbelgenootschappen gaat 
door, ook in moeilijke omstandigheden. Zoals in Wit-
Rusland. Daar werkt het Bijbelgenootschap van Wit-
Rusland (BGWR) – met steun van het Nederlands en 
het Vlaams Bijbelgenootschap – aan een bijbelverta-
ling in eigentijds Wit-Russisch. De vorige vertaling 
dateerde uit 1517. Ook biedt het BGWR hoop en hulp 
aan christenen in deze periode van politieke onrust. 
 
Hoe enthousiast coördinator Bogdan ook begon aan 
het vertaalproject, 2020 werd een jaar vol moeilijk-
heden. Eerst trof het coronavirus zijn land. En vanaf 
begin augustus leidden de presidentsverkiezingen tot 
grote politieke onrust, die tot vandaag voortduurt. 
 
Corona 
Al aan het begin van de pandemie moesten Bogdan 
en zijn gezin in quarantaine. Ze hadden nauw contact 
gehad met iemand die binnen korte tijd overleed aan 
Corona. Dagelijks kwam er iemand controleren of hij 
en zijn familie zich aan de regels hielden. Toen dit 
voorbij was en hij op reis wilde om zijn bejaarde va-
der te bezoeken, ging die reis met onzekerheden en 
spanningen gepaard. Omdat er weinig informatie aan 
de bevolking wordt gegeven, was en is er veel angst 
en onzekerheid over het virus en de gevolgen ervan. 
 En in die situatie vond de omstreden herverkiezing 
van president Loekasjenko plaats, die leidde tot nog 
veel meer onrust en geweld. 
 
Slachtofferhulp 
Het BGWR zet zich sinds zijn oprichting (1992) in voor 
kwetsbare groepen in de samenleving, zoals de 
slachtoffers van de ontplofte kerncentrale in Tsjerno-
byl, aan de grens met Oekraïne. Die lijn werd voort-
gezet in 2020. In het najaar werd een actie op touw 
gezet om gezinnen getroffen door de politieke onrust 
te helpen met bijbels (Nieuwe Testamenten) en 
voedsel. Dit project was niet zonder risico, maar kon 
ongehinderd uitgevoerd worden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

500 jaar oud 
Ondanks alle moeilijkheden kwam het vertaalwerk uit 
de startblokken. Het evangelie volgens Johannes en 
het grootste deel van Genesis zijn klaar. En dat is 
hard nodig. Het Wit-Russisch was een van de eerste 
Slavische talen waarin een eigen bijbelvertaling ver-
scheen, op 6 augustus 1517. Hetzelfde jaar waarin 
tweeduizend kilometer verderop Maarten Luther zijn 
95 stellingen publiceerde. 
Onder het communisme werden de kerken in Wit-
Rusland verdrukt. Daardoor én door het ontbreken 
van een goede bijbelvertaling is de Bijbel vrijwel on-
zichtbaar in de cultuur, in het onderwijs en in de sa-
menleving. Eerdere pogingen om een nieuwe verta-
ling te maken, hadden geen succes. Dat lag onder 
meer aan meningsverschillen over het zogenaamde 
‘Kerkslavisch’, de liturgische taal die voor de meeste 
gewone bijbellezers onbegrijpelijk is. Het BGWR ziet 
een grote vraag naar de Bijbel in eigentijds Wit-
Russisch, omdat er sinds de jaren 90 van de vorige 
eeuw een opleving is in het gebruik van deze taal. 
Wit-Russisch verschilt meer van Russisch dan Neder-
lands van Duits, dus een Wit-Russische bijbelvertaling 
heeft grote betekenis voor bijbellezers. 
 
Interkerkelijke samenwerking 
Van de circa 8 miljoen Wit-Russen is 48% lid van de 
oosters-orthodoxe kerk, 7% is rooms-katholiek en 3% 
is protestants of hoort bij een pinkstergemeente. Het 
Bijbelgenootschap van Wit-Rusland doet het vertaal-
werk in samenwerking met kerken van alle belangrij-
ke denominaties, ook de protestantse. Bogdan is heel 
dankbaar voor de steun voor dit vertaalproject uit 
Nederland: ‘Het doet ons goed dat we er niet alleen 
voor staan. De nieuwe bijbelvertaling is ontzettend 
belangrijk voor ons land, zeker nu het hier zo onrustig 
is. Christenen kijken ernaar uit om straks Gods Woord 
te kunnen lezen in hun moedertaal. De eigentijdse 
vertaling zal ons helpen om de Bijbel beter te begrij-
pen. Onze identiteit – wie wij zijn als Wit-Russen – is 
in de afgelopen jaren steeds belangrijker gewor-
den. En taal is onderdeel van het DNA van elke natie. 
Dankzij de steun van het NBG gaat het vertaalwerk 
ook in deze moeilijke periode door.’ 
 
Bron: Nederlands Bijbelgenootschap  
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Horizontaal 
1. Een onware bewering over zijn verblijf in dit optrekje van Poetin kostte Halbe Zijlstra zijn baan als minis-
ter (6) 
7. Op grond van de uitspraak van dit woord kun je opmaken of deze volgeling van Jezus al dan niet behou-
dend is (8) 
8. Niet de alphazijde maar de  . . . (8) 
9. Slag met een sabel of degen (4) 
11. Jezus wordt wel het . . .  der wereld genoemd (5) 
13. Voertuig dat lasten kan optillen en verplaatsen, hier zonder ‘k’ aan het eind (7) 
15. De vader van alle gelovigen (7) 
16. Inbreng op z’n Engels (5) 
19. Vaak kunstig bouwwerk van vogels (4) 
21. Voornaam van de schilder van het laatste avondmaal in de refter van het klooster Santa Maria delle 
Grazie in Milaan (8) 
22. Iets wat goed was slecht maken (8) 
23. Dit kun je in b.v. een vereniging worden op basis van grote verdienste (6) 

 

Verticaal 
1.Twee soorten werk, een . . . (10) 
2. Merk pepermuntjes in een plastic doosje (6) 
3. Deze koning was de grote tegenstrever van de profeten Elia en Elisa (5) 
4. In de Ardennen zijn veel ondergrondse . . . (7) 
5. Uit het Grieks afgeleid woord voor Eindtijd (8) 
6. In dit land bevindt zich Machu Picchu (4) 
10. Wie een ‘account’ wil openen moet deze geheime term invoeren (10) 
12. Kunnen heel erg kriebelen, b.v. in het oog of na het scheren (8) 
14. Taart op basis van merengue genoemd naar een Russische balletdanseres (7) 
17. Devies, leus, motto of kernspreuk (6) 
18. Oud woord voor genot of gelukzaligheid (5) 
20. Naam van de paradijstuin in het boek Genesis. Betekent letterlijk ‘geluk’ (4) 
 
 

De vorige keer was er geen prijsvraag aan de puzzel verbonden. Dit keer weer wel. De letters op de cijfers   
14, 11, 20, 7, 12 , 2 , 16 en 4  vormen een woord dat een bepaalde sfeer weergeeft. 
Stuur het juiste antwoord naar: kopij@pkn-lichtenvoorde.nl en maak kans op een prijsje. 
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Het volgende nummer. . .   
 

voor de maand mei komt uit in de week voor zondag 
6 juni 2021.  
Kopij moet uiterlijk maandag 24 mei 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  06 - 83 03 91 62 
      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 2 mei 
akz dienst 
10.00 uur ds. J.J. Hinkamp 
aanvullende collecte: onkosten akz diensten 
 
zondag 9 mei 
heilig avondmaal 
10.00 uur ds. J.J. Hinkamp 
aanvullende collecte: kia, noodhulp  
Libanon/Jordaniё 
 
zondag 16 mei 
10.00 uur ds. B. W. Marsman, Winterswijk 
aanvullende collecte: algemeen kerkenwerk 
 
zondag 23 mei 
pinksteren - akz 
10.00 uur ds. J.J. Hinkamp 
aanvullende collecte: onkosten akz diensten 
 
 
zondag 30 mei 
10.00 uur ds. J.J. Hinkamp 
aanvullende collecte: pinksterzendingsweek 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
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/

