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Zomerzon 
 

Elke dag wordt het licht 
als in het begin 

toen alles een geheel was en goed 
het land en het water 

verbonden met de hemel. 
 

De rietstengels buigen 
onderling verbonden 

met het water en de lucht 
en licht verschijnt als een glimlach 

zich spiegelend van vreugde. 
 

Mensen gaan hun weg door 
het grijs van de morgen 

verwonderd herkennen zij 
de bron van het begin die zei ‘Ik ben’ 

verbonden met de hemel. 
 

Zijn licht schijnt nu voorgoed. 
 

Jeanette van Osselen 

bron: scheppingvieren.nl 
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Resetten. 
 
Als je de betekenis van het woord resetten op-
zoekt worden vaak de woorden herstarten of  
opnieuw instellen gegeven. En meestal wordt 
het gebruikt voor een computer of laptop. Loopt 
de boel vast? Gewoon resetten. Atechnisch als 
ik ben heeft het even geduurd voordat het re-

setten automatisch in mijn systeem ging werken. En 
dan nog. Pas deed mijn computer helemaal niks 
meer. Kon ik dus ook niet resetten of wat dan ook.  
 

 
Na proberen en proberen en proberen ten einde raad 
maar eens naar onze privéraadsman gebeld. Zoon die 
IT-er is. Goeie raad opgevolgd. Nog geen enkele reac-
tie van mijn computer. “Mam, doet hij helemaal 
niks?” “Helemaal niks nee.”  ” Geen letter op het 
scherm te krijgen?” “Geen letter op het scherm te 
krijgen.” “Mam, kan het dat de batterijen van je muis 
leeg zijn?” En dat was het dus. Niks resetten, gewoon 
nieuwe batterijen. Opgelost. 
 
Resetten Even de stekker eruit. En dan er weer in. En 
hoppa. De boel werkt weer. Tip voor wie een airfryer 
heeft. Ook die kan gereset worden. Kwam een vrien-
din achter toen ze met een ‘kapotte’ airfryer in de 
winkel stond waar ze hem kocht. “Even kijken me-
vrouw. Doet ie het niet? Nou zo te zien wel hoor. Had 
u hem lang achter elkaar in het stopcontact gehad en 
niet gebruikt? Dat zal het wel geweest zijn. Gewoon 
resetten mevrouw!” 
 
Resetten. Hoorde een moeder van een, ,laten we 
zeggen, wat gecompliceerd kind ooit zeggen: “Je zou 
hem gewoon wel eens willen resetten”. Maar ja, wat 
met computers en airfryers kan, kan niet echt bij 
mensen.  
 
Alhoewel, misschien ook weer wel. Soms dan. Ik zie 
een van onze kinderen naar binnen rennen en op tree 
drie van de trap neerploffen. Hij was drie jaar. Als we 
het gevoel hadden dat er iets rechtgezet moest  

worden, er even een rustmomentje nodig was, zetten 
we de kinderen wel eens even op de trap om na te 
denken. Die van vier jaar op de vierde tree. Die van 
vijf jaar op de vijfde tree. En die van drie jaar op tree-
tje nummer drie. Weet niet meer wat de overtreding 
was die dag. Schapenkorrels in de benzinetank van de 
motormaaier? Ruitje ingetikt van de kippenschuur? 
Hoe dan ook. Hij had zelf bedacht dat hij zonder onze 
opdracht maar even gereset moest worden. Op tree 
drie.  
 
Welke kant ik op wil met dit geneuzel over computers 
en computermuizen, over airfryers, over treetjes drie, 
vier en vijf?  Ik bedacht dat we momenteel ook alle-
maal een beetje gereset lijken te worden. De stekker 
was er even uit. In de kerk. In de schouwburg. In het 
museum. Op de sportclub. In de winkels. En ga zo 
maar door. Het was net of we allemaal even niet 
meer werkten. Allemaal even zonder stroom ston-
den. Allemaal even geen energie kregen. Maar nu, nu 
dus een grote resetactie.  
 
Moet eerlijk zeggen dat het me soms nog wat te snel 
gaat. Dat het wat mij betreft wel wat rustiger aan 
mag hier en daar. Al lijkt het me mooi als we weer 
‘gewoon’ met heel veel naar de kerk kunnen. En dan 
lekker zingen. Elkaar kunnen ontmoeten. Bij de koffie 
op zondag. Door de week bij Vorming en Toerusting. 
Ik ben ook wel benieuwd naar hoe het gaat worden. 
Hebben we iets opgestoken tijdens onze rustperiode? 
En waren we wel helemaal los van alles?  
 
Wel los van de kerk. Van het gebouw dat we kerk 
noemen dus. Hoe eenzaam moet het trouwens voor 
een voorganger geweest zijn om daar rond te lopen 
zonder kerkgangers. Door de week. En op zondag. En 
niet een paar weken. Maar maanden en maanden.  
 
Resetten. Dat is niet de stekkers erin zodat de lampen 
weer branden in de kerk. De lampen weer aangaan in 
de Johanneshof. Resetten dat is van het gebouw kerk 
weer een gemeenschap kerk maken. Een kuriake. 
Komt van het Griekse woord kyriakos̱. Dat betekent 
‘wat bij de Kurios, wat bij de Heer hoort’. 
 
Wat betreft de batterijen. Die konden we gewoon 
blijven opladen. Thuis. Op zondag door de diensten 
online te volgen. Door de week door te lezen en te 
luisteren. Mooi dat we allemaal van die oplaadbare 
batterijen in ons hebben. Die opladen in de oplader 
die we Heilige Geest noemen. Als het meezit waren 
die nooit helemaal leeg. Dus konden we best nog wel 
wat werk verrichten. Ook met de stekker eruit. Als 
het goed was hebben mensen om ons heen dat kun-
nen merken.  
                                                                                     marja  
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Pastorpraat dominee Hinkamp  
 

Langzaam, heel langzaam, lijkt het er nu toch 
echt op dat we als maatschappij en ook als kerk 
uit onze corona winterslaap ontwaken. Maar ik 
blijf het nog steeds onwerkelijk vinden wat er 
het afgelopen jaar allemaal is gebeurd (en nog 

steeds gebeurt). Regelmatig gingen we ervan uit dat 
het ‘over een paar maanden toch wel weer beter zal 
zijn’. Inmiddels weet ik wel waar die camera in de 
Johanneskerk hangt! Maar de werkelijkheid wat be-
treft de duur van de beperkingen bleek weerbarsti-
ger.  
 

Er is (en wordt) heel wat geklaagd over het gevoerde 
beleid (en er zijn zeker kanttekeningen bij te plaat-
sen). Maar in de omringende landen is het beeld (in 
grote lijnen) weinig anders. Ik vind het stuitend hoe 
er ook nu nog mensen rondlopen die het coronavirus 
af blijven doen als ‘een griepje’ en de ogen sluiten 
voor de harde en soms bittere werkelijkheid. Met de 
ervaringen, na meer dan een jaar corona, kan ik zeg-
gen dat het niet zomaar een griepje is.  
 

Ook binnen onze eigen kerkgemeenschap hebben we 
meerder sterfgevallen te betreuren gehad, met alle 
verdriet dat daarbij hoort. Het enige dat uitkomst kan 
bieden is vaccinatie. Ik ben blij dat ik ondertussen 
mijn eerste prik (in een perfect georganiseerde Ha-
malandhal!) gehad heb en wil hierbij iedereen oproe-
pen om deze mogelijkheid niet voorbij te laten gaan! 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Het was een moeilijk en soms uitputtend jaar. Er viel 
veel weg. Andere dingen kostten dubbel zoveel tijd. 
Daarnaast het gevoel de hele tijd ‘aan’ te staan voor 
pastoraat, incidenten, of calamiteiten.  

Bij alles wat je doet hou je de risico’s in je achter-
hoofd, omdat een verplichte quarantaine (of erger) 
heel veel roet in het eten zou kunnen gooien. Je wilt 
echt niet een dag voor een uitvaart te horen krijgen 
dat je in quarantaine moet! Of dat alle mensen die je 
dan de voorbije dagen gezien hebt in quarantaine 
zouden moeten.  
 

Al met al een lastige tijd met veel beperkingen, waar-
in veel niet door kon gaan. Maar... we hebben zeker 
niet stil gezeten en iedere keer geprobeerd om er het 
beste van te maken. Ik ben dan ook heel dankbaar 
dat dit door velen gewaardeerd wordt. Maar wat zou 
het mooi zijn als er zo meteen weer meer ruimte 
komt voor echte persoonlijke ontmoeting! Bij men-
sen thuis, in de Johanneshof en in de kerk.  
 

Een eerste voorproefje hiervan hebben we al gehad 
toen onlangs de kerkdeuren weer opengingen om 30 
personen te kunnen ontvangen. Nu was dit de vorige 
keer na de eerste lockdown met alleen online dien-
sten al bijzonder om te ervaren. Maar nu, na die lan-
ge tijd, van Kerst tot en met Pasen en daarna, zonder 
kerkgangers, was die eerste keer mét kerkgangers 
voor mij echt een ervaring om niet te vergeten. Zel-
den heb ik zoveel blijde gezichten gezien vanwege de 
kerkdienst maar natuurlijk vooral ook om elkaar (ook 
al was het met beperkingen) weer van harte te kun-
nen begroeten! Het blijkt wel hoezeer we die ont-
moetingen gemist hebben! Ik durf er nu van uit  te 
gaan dat deze vorm voorlopig kan blijven en daarna 
opschalen naar meer.  
 

Achter de schermen zijn we ons op diverse terreinen 
druk aan het voorbereiden op het volgende kerksei-
zoen. Een nieuw programma van de commissie Vor-
ming en Toerusting staat in de steigers. Voor de invul-
ling van de AKZ-kerkdiensten hopen we ook wat ver-
der vooruit te kijken. Vragen of opmerkingen? Leuke 
suggesties? Laat het rustig even weten! Dat kan ge-
woon via het emailadres: info@pkn-lichtenvoorde.nl  
Daar kunt u voor allerlei vragen of opmerkingen te-
recht. Ik ga er eerst even tussenuit voor de vakantie. 
waar ik mijn tweede prik als vakantiesouvenir hoop 
mee te kunnen nemen. Daarna is het dan tijd om te 
gaan bouwen aan een ‘nieuw normaal’. Het ga je 
goed en blijf gezond!  

Hartelijke groeten, Hans Hinkamp 
 
Vakantiewaarneming ds. Hinkamp 
De komende tijd, t/m 27 juni, heb ik vakantie. Voor 
vragen rond pastoraat en uitvaarten kunt u contact 
opnemen 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). 

 

ds. Hans Hinkamp 

mailto:info@pkn-lichtenvoorde.nl
mailto:gaatskebraam@kpnplanet.nl
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In memoriam Johan Gerrit Klomp 
 
Op 14 mei kwamen we, in crematorium Ber-
kenhove in Aalten, in besloten kring bij elkaar 
om het leven te gedenken en afscheid te ne-
men van Johan Klomp. 
 

Hij werd geboren op een boerderij in Voorst 
(bij Gendringen). In vroeger jaren werkte hij op 

diverse plekken als boerenknecht. Een degelijke wer-
ker, die niet altijd de waardering kreeg die hij ver-
diende. Maar op zijn strepen gaan staan? Zo zat hij 
niet in elkaar. 
 

Later kreeg hij werk in de bouw en nog weer later in 
een meubelfabriek. Hij kreeg een relatie en trouwde. 
Twee kinderen werden er geboren, een zoon en een 
dochter. Het huwelijk hield geen stand en ook het 
contact met de kinderen viel weg. Het leven was hem 
niet altijd even gelukkig gezind.  
 

Maar gelukkig kwam er een omkeer. Hij hield van 
dansen en op een avond voor alleenstaanden leerde 
hij Annie Krabben kennen. Na enige tijd trokken ze 
steeds meer samen op en werd er samengewoond. 
Eerst in Dinxperlo en later vele jaren in Lichtenvoor-
de. Het was goed om samen rond te toeren en op 
pad te gaan met de auto.  
 

Twee jaar geleden was een eerste kunstknie aan ver-
vanging toe. Die operatie bracht niet wat ervan ge-
hoopt werd. Het werd het begin van een tijd zorgen. 
Zijn laatste levensperiode was voor hem moeilijk. Van 
aangewezen raken op zorg, tot meer zorg. Van een 
verblijf in Antoniushove naar de Patronaatshof. Na 
mogelijk een beroerte was contact niet meer moge-
lijk. De levensgrens kwam in zicht. Op 6 mei kwam 
het moment dat hij in alle rust het leven losliet, op de 
leeftijd van 75 jaar. Het was goed zo: rust. 
 

In de overdenking klonken de woorden van Jezus 
over het omgaan met zorgen in het leven en de be-
lofte van God van een nieuwe wereld. 
 

Wij wensen allen die geraakt zijn door dit verlies 
sterkte toe. Dat ze steun mogen vinden bij elkaar en 
in woorden van Gods trouw.  
 

dominee Hans Hinkamp 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

Gebed van de maand 
 
In deze rubriek altijd een bijzonder gebed. Deze keer 
een gebed uitgegeven door het blad ‘Petrus’ van de 
landelijke PKN kerk. In dit geval uit een bundel: gebe-
den in een tijd van coronatijd.  
 

Goede God, 
U hebt ons aan elkaar gegeven 
om elkaar te troosten en te bemoedigen, 
om te steunen en te dragen, 
om met elkaar te delen van onze rijkdom. 
Geef dat wij dit 
in deze onzekere tijden 
niet vergeten. 
Dat wij ontdekken mogen 
hoeveel wij voor elkaar kunnen betekenen. 
 
Tegelijkertijd bidden wij: 
help ons om elkaar vast te houden 
om elkaar te helpen 
en er te zijn voor elkaar. 
Dat we ons niet tegen elkaar laten uitspelen, 
dat niet ons eigenbelang, 
de hebzucht 
de boventoon gaat voeren. 
Dat wij niet vergeten 
dat we alleen met elkaar 
deze wereldwijde crisis aankunnen. 
Dat wij weten, 
dat U bij ons bent, 
ons draagt, 
in goede tijden  
en in tijden van tegenspoed. 
Amen. 

 
Guus Fröberg 

 
 

 
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  
 

 

 
 
 
 

 
 

mailto:voorbede@pkn-lichtenvoorde.nl
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Verjaardagen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Verjaardagen 
 
12 juni   de heer J. Bruins 
  Esstraat 55 
  7131 CT Lichtenvoorde 
  83 jaar 
21 juni  de heer G. Lubbers 
  Schubertstraat 3 
  7131 AL Lichtenvoorde 
  80 jaar 
  de heer J.H.A.M. Wieggers 
  Varsseveldseweg 7-53 
  7131 BG Lichtenvoorde 
  75jaar 
22 juni  mevrouw G.H. Schutte-Wamelink 
  Ziekenhuisstraat 7 
  7141 AN Groenlo 
  91 jaar 
29 juni  mevrouw M.L. Trouwborst-de  

Bruijn 
Het Brook 1-07 
 7132 EH Lichtenvoorde 
 77 jaar 

01 juli  mevrouw F. Langbroek-Drenth 
  Schatbergstraat 92 
  7132 AB Lichtenvoorde 
  77 jaar 
07 juli  de heer R.W.R. Brüning 
  Klaasbos 25 
  7131 SZ Lichtenvoorde 
  mevrouw J.B. Bosman-te Lindert 
  Handelstraat 2 
  7131 LD Lichtenvoorde 
  79 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 
 
25 april  familie van Karin Tornij 
  de heer Roy Spaan 
  Martin Leliveltstraat 35A 
02 mei  familie van mevrouw Ansink-

Berenschot 
 Frans ten Boschstraat 31 
09 mei de heer en mevrouw Lubbers 
 Schubertstraat 3 
16 mei familie van Esther Girbaran-Hiddink 
 Goudvinkstraat 112 
23 mei de heer Bouwmeester 
 Kievitstraat 75, kamer 111 
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Project diaconie 
 
De diaconie heeft deze maand Albinisme Group 
Kwale ondersteun door middel van een gift. 
Met deze groep kwamen we in contact door 
mevrouw Hermien Roddenhof bij wie we de 
laatste twee jaar de gehaakte engeltjes die bij 
de kerstpakketjes van de 75-plussers zaten, 

hebben besteld. 
De opbrengst van de engeltjes gaat naar deze stich-
ting, waarvan zij een van de leden is. 
 
Hieronder een stukje van haar “blog” over  de im-
pact van corona in Kenia. 
 
 

Als een jaarlijkse reis naar Kenia ineens niet meer 
mogelijk is wat doe je dan ? 

Nauwelijks meer voor te stellen, hoe makkelijk we 
plannen maakten, spullen verzamelden, acties hiel-
den, speurden naar betaalbare tickets naar Momba-
sa. Langzaam werd de impact van de Corona pande-
mie zichtbaar in onze eigen omgeving en ging de we-
reld op slot. 

Na verloop van tijd kwamen ook de signalen uit Kenia 
binnen. De goede contacten opgebouwd in de afge-
lopen jaren bleken waardevol. Toen de signalen van 
werkeloosheid, géén inkomsten, laat staan staats-
steun...., binnenkwamen, de scholen abrupt gesloten 
werden, voor een héél jaar zou later blijken, een 
drastische avondklok, die met geweld gehandhaafd 
werd, en we hoorden van de honger, die erger is dan 
covid kwamen we in actie: jam maken en verkopen 
voor het goede doel. 

Dankzij een uitstekende oogst van bessen, kersen, en 
bramen , was de opbrengst van de jam actie heel erg 
goed. Aangezien we toch in lockdown zaten en ner-
gens heen konden was er tijd in overvloed om te 
plukken. De belangstelling voor de jam was zelfs ex-
tra groot. 

Verschillende voedselpakketten werden door de le-
den van de Kwale Albinisme Group samengesteld en  

aan de families met Albinisme uitgegeven. Vaak op 
dagreizen afstand naar afgelegen gebieden. 

 

 

 

 

 

Bij KidsCare Kenia mochten we aanhaken bij een 
groot project waarbij families voorzien zijn van zaai-  
en pootgoed, fertilizers én instructies hoe te gebrui-
ken. Een project wat binnenkort weer herhaald 
wordt. 

Verschillende outreaches konden we steunen, o.a. 
voor de screening op huidkanker bij de mensen met 
Albinisme, distributie van zonnebrand crème én lip-
balm, mondkapjes, en tientallen sets wasbaar 
maandverband. Doordat de scholen sloten, stopte 
het gebruik van gratis maandverband. 

De wederom gehouden Kerst Engeltjes actie heeft 
ook een record gebroken. Mijn zus en schoonzus zijn 
weer ongelooflijk creatief geweest. Schoolgeld, 
schooluniformen, small business, Sanitary Pads, be-
schermende hoeden voor mensen met Albinisme, 
just name it... 

Inmiddels hebben we een goed systeem hoe we de 
projecten plannen, ze lokaal uitgevoerd worden, en 
wij monitoren . 

Er is nog genoeg te doen en te wensen. Ik ga voorlo-
pig nog even door en verheug me op het bezoeken 
van al die mooie projecten, hopelijk in het najaar. 

Ik wil graag iedereen bedanken voor de financiële 
ondersteuning, in de vorm van donatie, kopen van 
jam, of engeltjes. 

Met dankbare, vriendelijke groet. 

                                                           Hermien Roddenhof 
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Aanvullende collectes juni: 
 
6 juni Werelddiaconaat (KIA) Oeganda – Kwetsbare 
kinderen en vrouwen sterk maken 
Moeders zijn de ruggengraat van de Oegandese sa-
menleving, maar armoede, ziekte en huiselijk geweld 
maken hun leven zwaar. 
Met steun van Kerk in Actie helpt de vrouwenbond 
van de Oegandese kerk deze vrouwen hoe ze hun 
leven en dat van hun kinderen kunnen verbeteren. 
Door hen betere landbouwtechnieken  aan te leren, 
kunnen ze meer verdienen. En door het bespreken 
van hun problemen staan ze er niet langer alleen 
voor. Zo worden kwetsbare vrouwen en gezinnen 
sterk. 
 
13 juni Onderhoud gebouwen 
 
20 juni Noodhulp (KIA) 
Griekenland – opvang voor gestrande vluchtelingen 
Nog elke dag zijn er miljoenen mensen over de hele 
wereld op de vlucht. Een groot deel van hen komt uit 
landen waar het leven door oorlog of religieuze 
spanningen onmogelijk is. Op zoek naar veiligheid 
stranden mensen uit bijvoorbeeld Syrië, Afghanistan 
en Iran via Turkije op de Griekse eilanden, waaronder 
Lesbos. Hier wacht hen vanwege lange procedures 
een moeilijke en onzekere tijd.  
Kerk in Actie ondersteunt organisaties die hen op-
vangen, begeleiden en onderwijs aan de kinderen 
geven. 
27 juni Pastoraat 
 
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 

 
 
 

 
 

Herstarten koffie in de Johanneshof 
 
Binnenkort wordt een nieuwe fase verwacht  
in de versoepelingen van de coronamaatrege-
len. Met het ingaan van stap drie van het ope-
ningsplan van de overheid komt er onder ande-

re weer ruimte voor bezoek aan de horeca om wat te 
eten en komt er ook meer ruimte voor culturele in-
stellingen 
 
In het verlengde hiervan lijkt het een verantwoorde 
stap om de inloopochtend in de Johanneshof, 
woensdag van 9.30 - 11.30 uur, weer op te starten. 
Natuurlijk blijft de 1,5 meter regel wel van toepas-
sing. Daarnaast is het dan ook weer mogelijk om na 
de kerkdiensten koffie aan te bieden (voorlopig een 
kopje). Voor die kerkdiensten is reservering gewenst 
omdat we hier wel het maximum van 30 kerkgangers 
willen aanhouden.  
 
 

 
Bij ingang van stap drie op 5 juni betekent dat dat 
vanaf zondag 6 juni de koffie weer klaar staat na af-
loop van de kerkdienst en dat met ingang van 
woensdag 9 juni de inloopochtend weer door kan 
gaan. Dit alles uiteraard onder voorbehoud van het 
doorgaan van de aangekondigde stap drie in het ope-
ningsplan. 
 

 

mailto:diaconie@pkn-lichtenvoorde.nl
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Woord uit de regio – verwondering 
 

 
‘Komt, verwondert u hier mensen,’ zo zingt een oud 
kerstlied. Mooi! Bij het kerstverhaal gaat het al om 
verwondering. En dan niet om al het mooie in het 
leven, het nieuwe leven, de schoonheid van de na-
tuur. Natuurlijk ontroert dat, is dat prachtig, word je 
er stil van. Maar onze bijbelse liederen zijn toch wat 
robuuster. Het steekt een laagje dieper. Het zingt een 
toontje lager. Of is het nou juist een toontje hoger, bij 
verwondering? 
 

‘Komt, verwondert u hier mensen, ziet hoe dat u God 
bemint.’ Dat roept verwondering op, zo maak ik er 
graag van. Daar zijn we ondersteboven van, dat roept 
verwondering op: dat we paf staan, omdat onze goe-
de God van ons houdt. Wij zijn Gods liefste mensen. 
Wie leeft van de verwondering, staat stil bij al het 
niet vanzelfsprekende. Kijkt verder dan eigen neus 
lang, eigen verstand groot is en weet meer dan eigen-
wijs. Leven van verwondering maakt ruim baan voor 
blijdschap, huppelen, genieten. Leven en laten leven, 
dankbaar samenleven. 
 

Dat kunnen we dus ook leren: leven van de verwon-
dering, zo zingt een ander lied uit ons liedboek. ‘Wij 
zullen leren leven van de verwondering.’ Zo leren te 
leven, geloven, dat we vol verwondering zien dat dit 
leven, deze aarde - zelfs dat meest basale: de adem in 
en uit – dat alles een geintje van God is. Dat alles is 
genade van God. Wij leven immers, tot onze verwon-
dering en ons geluk, van Gods geduld, Zijn lankmoe-
digheid. Lang van gemoed. Onze God heeft geen kort 
lontje. We worden niet afgerekend op wat onze te-
korten zijn. 
 

Maar we worden geroepen verwonderd te leven, 
omdat de Allerhoogste zelf ons al het goede wil aan-
rekenen. Wow! Wat een goede God hebben wij! Je 
snapt gewoon niet, dat niet iedereen daar verwon-
derd over is. 
 
WilfrieDa Stam 

Predikant Lambertikerk,  

Zelhem 

Reageren?  

Mail naar:  

ehw.stam@lambertikerk.nl 

 
 

Zonnelied 
 

Goeiedag, broeder zon, 
jouw stralen voelen als een kus op ons gezicht. 
Elke morgen maak je ons weer wakker. 
Fel en stralend maak je ons warm met jouw licht. 
 
Wij bewonderen je, zuster maan. 
je geeft ons licht, in het donker van de nacht. 
En daarboven, helder en heel erg mooi, 
jouw sterrenhemel die schitterend naar ons lacht. 
 
Wij groeten je, snelle wind. 
Soms waai je hard en soms heel licht. 
Jij laat de natuur bewegen, 
en verandert steeds haar uitzicht. 
 
Wij zijn blij met je, zusje water. 
De bron waaruit jij stroomt 
is voor de natuur een zegen. 
Je maakt de grond vochtig en vruchtbaar 
door onweer, sneeuw en regen. 
 
En jij, broertje vuur, 
je bent zo vrolijk en zo prachtig. 
Je geeft licht overdag en ’s nachts. 
Je vlam brandt sterk en krachtig. 
 
Wij bedanken jou, zuster aarde. 
Je bent net een moeder,  
die ons eten geeft en ons gezond houdt. 
Je brengt ons fruit en bloemen en gras. 
Jouw geur hangt over weide en woud. 
 
Broer herfst en zus winter, 
jullie kunnen alles rustig laten vergaan. 
Zusje lente en broertje zomer, 
jullie laten alles wonderbaarlijk opnieuw ontstaan. 
 

Franciscus van Assisi 
 

 
Oplossing puzzel mei 2021 
 
Het woord: Plechtig 

 

Horizontaal: 
1.Datsja 7. Christen 8. Betakant 9. Houw 11. Licht 
13. Heftruc 15. Abraham 16. Input 19. Nest 21. Leo-
nardo 22. Bederven 23. Erelid 

 

Verticaal: 
1.Dubbelbaan 2. Tictac 3. Achab 4. Grotten 5. Escha-
ton 6. Peru 10. Wachtwoord 12. Haartjes 14. Pavlova 
17. Parool 18. Wonne  20. Eden  
 
Prijsje voor de juiste oplossing is aangeboden. 
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Zeg het met bloemen! 
 
Vorig jaar heeft de Heroldgroep met heel veel en-
thousiasme meegedaan aan de Dahlia Kunstobjecten 
Route. Naast dat het een heel gezellige activiteit was 
mocht ook het eindresultaat zeker gezien worden! 
Voor de kerk prijkten de symbolen van geloof, hoop 
en liefde. Het leverde vele positieve reacties op. Al 
met al zeer geslaagd! 
 

 
 

Ook dit jaar willen we als kerk graag onze bijdrage 
leveren aan het bloemencorso. Helaas is dit jaar een 
groots rondrijdend corso nog niet mogelijk. Maar  er 
komt wel een vervolg op de Dahlia Kunstobjecten 
Route. Als kerk willen we hier opnieuw graag aan 
meedoen met een leuk ontwerp. Hiervoor zijn we op 
zoek naar voldoende vrijwilligers om er samen iets 
moois van te maken. Ervaring is geen noodzaak maar 
er zijn natuurlijk wel enkele mensen nodig met erva-
ring.  
 

Heb je interesse, werk je graag mee, heb je een leuk 
idee voor een ontwerp, of blijf je graag op de hoogte 
hoe het verder gaat? Laat het dan even weten door 
voor 1 juli een email te sturen naar: gggggggggg  
info@pkn-lichtenvoorde.nl  
Je kunt je ook telefonisch aanmelden bij dhr. Rinus te 
Kronnie: 0544 – 37 67 06.  
Alleen bij voldoende medewerking kunnen we er 
samen iets goeds van maken. Oh ja, je hoeft geen lid 
van onze kerk te zijn. Iedereen kan zich aanmelden.  
 

Hans Hinkamp 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 

Waor a-j woont op dizze aerde 
kan gezongen worden op de melodie van  
‘Welke vriend is onze Jezus’. 
 
1. Waor a-j woont op dizze aerde 

tussen bloemen of beton, 

elken dag is der ni’j laeven, 

elken dag een ni’je zonn’. 

Elken dag een ni’je kans ok 

um vanni’js op pad te gaon 

en te zuken naor ’t wonder 

van den Heer in ons bestaon.  

 

2. Waor a-j woont op dizze aerde, 

tussen bloemen of beton, 

mangs met twiefel, mangs met hoppe, 

elken dag is der een zonn’. 

Elken dag een ni’je kans ok 

’t waord van Christus te verstaon. 

In de ogen van den ander, 

zie-w: Hie is met ons begaon. 

 

3. Waor a-j woont op dizze aerde, 

tussen bloemen of beton, 

tussen haat of tussen liefde, 

elken dag is der een zonn’. 

Elken dag een ni’je kans ok 

samen waer op weg te gaon. 

Samen warken in zien’ liefde: 

Hie, de grond van ons bestaon.  

 

     Vertaling: Netty Hengeveld 

 

 
 
 

 

mailto:info@pkn-lichtenvoorde.nl
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Commissie van Beheer begraafplaats ‘Vredehof’ 
 
In dit artikel gaan we in op het jaarverslag over 2020 
(vastgesteld in de vergadering van 11 mei jl) en aan 
het slot verzoeken wij u ons ook in 2021 financieel te 
steunen in de kosten van het algemeen onderhoud 
van de begraafplaats. 
 
Het jaarverslag over 2020 
 
Algemeen 
Voor de begraafplaats gelden de bepalingen van de 
Wet op de Lijkbezorging en een reglement, welke op 
8 oktober 2019 werd vastgesteld door het college van 
kerkrentmeesters. Artikel 6 van het reglement ver-
plicht de commissie door middel van een jaarverslag 
rekening en verantwoording af te leggen aan het 
college. 
 
Begraven, bijzetten en verstrooien 
Dit verslagjaar zijn kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk 
drie personen begraven (in 2019: 4). Eenmaal een 
bijzetting van een asurn (in 2019: 1) en er was een 
verstrooiing op het strooiveld (in 2019: 1) alsmede 
een verstrooiing op een bestaand dubbel graf.   
Op de begraafplaats is naar schatting nog ruimte voor 
30 nieuwe graven, 6 urnengraven en 6 urnengraven 
met kelder. 
 
Grafrechten en verlenging van grafrechten 
De tarieven zijn per 1 januari 2020 niet verhoogd. 
De huurrechten van 26 graven kwamen voor verlen-
ging in aanmerking. Betrokkenen werden daarover 
vroegtijdig geïnformeerd.  
In 16 gevallen werd tot verlenging overgegaan. Van 
een urnengraf met kelder werd door de rechtheb-
bende afstand gedaan om de as elders te verstrooien. 
Bij het niet verlengen wordt de verwijderingsbijdrage 
van (momenteel) €. 250,- bij de recht- hebbende in 
rekening gebracht in de gevallen dat die bijdrage in 
het verleden nog niet werd betaald. 
Een vooraankondiging is gezonden aan de rechtheb-
benden van graven, welke in 2021 voor 
verlenging in aanmerking komen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Onderhoud begraafplaats 
Het algemeen onderhoud van de begraafplaats wordt 
tot volle tevredenheid van de commissie uitgevoerd 
door de heer en mevrouw ter Haar. 
Daarnaast wordt door de commissieleden, vaak in 
samenwerking met derden, zorg gedragen voor 
snoeiwerkzaamheden, rooien en herplanten van 
struiken en bomen. 
Er is evenals vorig jaar droogteschade, ondanks het 
vele sproeien door de tuinman; daarom zijn op diver-
se plaatsen struiken en bomen vervangen. 
De toegangspalen bij de ingang van de parkeerplaats 
zijn vervangen. Op de parkeerplaats is gespoten te-
gen het onkruid. 
Het deel van de begraafplaats voor aan de weg is 
opnieuw ingezaaid met gras. 
De gereedschapsberging kreeg een schilderbeurt. 
 
Materiaal 
In het voorjaar is de grasmaaier ingeruild; verder 
functioneert het materiaal naar behoren. 
De kistlift wordt jaarlijks extern gekeurd. Het certifi-
caat van de goedkeuring is verstrekt. 
 
Communicatie 
Enkele keren per jaar wordt er een artikel geplaatst in 
dit kerkblad  zodat iedereen op de  
hoogte blijft van het werk van de commissie.  
 
Meerdere gemeenteleden en niet-gemeenteleden 
alsmede medewerkers van de uitvaartzorg hebben 
het afgelopen jaar informatie gevraagd over de mo-
gelijkheden tot begraven en de kosten daarvan op 
begraafplaats ‘Vredehof’. 
De commissie had een gesprek met een delegatie van 
het college van kerkrentmeesters over zaken welke 
ons wederzijds bezig houden. 
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De financiën 
Met betrekking tot  de inkomsten en uitgaven over 2020 is het volgende te melden  
 
Inkomsten:     
Vrijwillige bijdragen t.b.v. het algemeen onderhoud   €  3.918,- 
Begrafenissen    €  4.791,- 
Gebruik strooiveld    €     275,- 
Verlenging grafrechten €  1.890,- 
Verwijderingsbijdrage bij niet-verlenging €     750,- 
Diversen €       85,- 

 

Uitgaven: 
Kosten begrafenissen €  1.080,- 
Tuinonderhoud €  1.945,- 
Vervanging en uitbreiding groenvoorziening €  7.278,- 
Onderhoud gebouw €  1.530,- 
Onderhoud en vervanging materiaal €  1.700,- 
Nutsvoorzieningen €      871,- 
Diversen (afvalverwijdering, bankkosten, verzekering e.d.) €  2.055,- 
 
 
De vrijwillige bijdrage 
Het afgelopen jaar werd een bedrag van €.3918,-,-  
ontvangen als vrijwillige bijdrage in de kosten van het 
algemeen onderhoud van de begraafplaats. Alle ge-
vers dank daarvoor! Mede door die bijdrage kan de 
begraafplaats goed worden onderhouden en gezien 
de reacties zijn de bezoekers van de begraafplaats 
daarover ook tevreden. 
Om dat zo te houden ook dit jaar weer het vriendelij-
ke verzoek aan u een vrijwillige bijdrage over te 
schrijven op het IBAN rekeningnummer NL13RABO 
03361.63.797 ten name van de Beheerscommissie 
‘Vredehof’ van de Protestantse Gemeente Lichten-
voorde. Met een overschrijving bespaart u de vrijwil-
ligers veel werk doordat zij dan minder kwitanties bij 
de betrokken personen behoeven aan te bieden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Vragen en/of opmerkingen 
Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben dan kunt 
u daarmee terecht bij onze secretaris. 
Het reglement, de tarieven en de samenstelling van 
de commissie is te raadplegen op de website  
www.pkn-lichtenvoorde.nl . 
 

           Namens de Commissie van Beheer ‘Vredehof’ 
                                                         J.Niewold, secretaris 

tel. 0314-843947                    
email: j.niewold@upcmail 

http://www.pkn-lichtenvoorde.nl/
mailto:j.niewold@upcmail
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Nieuws uit de Johanneshof 
 
Minisoos 
De Minisoos heeft gedurende een lange tijd gebruik 
gemaakt van eerst de Ni’je Wehmerhof en later de 
Johanneshof. De Minisoos bood op dinsdag een ge-
zellige morgen aan ouderen uit Lichtenvoorde, waar-
onder leden van onze Protestantse Gemeente.   
We ontvingen van de Minisoos het volgende schrij-
ven: 
 
“Een welgemeend dank u wel vanuit de Minisoos 
Doordat er  in de coronatijd helaas een aantal van 
onze gasten zijn overleden of opgenomen in een ver-
zorgingshuis en omdat de buurtplaatsen inmiddels 
allemaal hun eigen inloop hebben zijn we  genood-
zaakt om te stoppen met de Minisoos. Het aantal dat 
over is, is te weinig om door te gaan. We willen dan 
ook graag de mensen van de Johanneshof hartelijk 
danken voor de jarenlange meer dan prettige sa-
menwerking eerst aan de overkant en nu alweer een 
hele tijd in de Johanneshof. Wel hebben we de gas-
ten die nog over zijn getipt dat jullie op de woens-
dagochtend een inloop hebben. We wensen jullie 
heel veel succes en plezier in jullie prachtige gebouw. 
Hartelijke groet van alle vrijwilligers van de Minis-
oos.”   
 
 
Op zich kunnen we dit bericht zien als een interne 
aangelegenheid van en aan de vrijwilligers van onze 
Johanneshof, maar er is meer te melden. Niet alleen 
dit schrijven is ontvangen, maar ook een vorstelijk 
gift. We hebben een bedrag  van € 2000,- voor de 
Johanneshof gekregen.  We zien dit bedrag als een 
grote blijk van waardering voor alle vrijwilligers, zo-
wel nu werkzaam als in het verleden.  Bovendien is 
het een zeer welkome aanvulling nu de inkomsten 
vanuit verhuur en de consumpties gering zijn.   
Zeer veel dank aan alle vrijwilligers van de Minisoos. 
We hebben gaarne gastvrijheid geboden en zijn ver-
heugd over de waardering daarvoor.  
We hopen de overgebleven gasten te zien op de in-
loop van woensdagmorgen. Zodra de inloop weer kan 
zijn zij en u weer van harte welkom.         
                                               Namens het beheer               
                                                            Flip de Bruijn  
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

Een doopliedje 
 

 

Klein wonderkind 
zo welkom en geliefd. 
Geschenk van God 
geschonken aan de aarde. 
Onder de mensen 
mag jij voortaan zijn. 
Zo klein ben je en toch 
van grote waarde. 

 

Hij geeft je mensen 
die er voor je zijn, 
die van je houden 
en die voor je zorgen. 
Die als de regens slaan, 
de stormwind beukt,  
vertrouwen: wij zijn 
in Gods hand geborgen. 

 

God gaat met jou. 
Zijn hand laat je nooit los. 
Zelfs als een vijand je 
rondom belaagt. 
'Van mij ben je', zegt Hij, 
vertrouw dus maar 
dat Hij je levenslang 
op handen draagt. 

                                      Marja 
 
 
 

 
Giften 

 
Ds. H. Hinkamp ontving een gift van € 20,- voor de 
bloemen in de kerk. 
De heer R. te Kronnie ontving een gift van € 10,- voor 
algemeen kerkenwerk. 
Hartelijk dank! 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Verschijningsdata Op Weg 2021 
 
verschijnt:  inleveren kopij: 
week voor 11 juli maandag 28 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 
 



13 

 

 

Heilige grond  (een Joodse legende) 
 

Koning David had de ark met de tien geboden naar 
Jeruzalem gebracht. Daar stond hij nog in een een-
voudige tent toen Salomo zijn vader als koning op-
volgde. Koning Salomo wilde een tempel bouwen 
waarin de ark de belangrijkste plaats zou krijgen. 
Lang had hij erover nagedacht welke plek in Jeruza-
lem het meest geschikt zou zijn voor de tempel, maar 
hij kon nog geen beslissing nemen. 
 

Op een nacht werd koning Salomo wakker. Hij dacht: 
‘Het wordt tijd, dat ik met de bouw van de tempel ga 
beginnen. Maar waar?’ De koning kon niet meer sla-
pen. Hij stond op en liep door de stille straten van 
Jeruzalem naar de berg Moria buiten de stad. Onder 
een olijfboom bleef hij staan en keek naar het koren-
veld op de zuidelijke berghelling. Het was oogsttijd. 
Een deel van het koren was al gemaaid en stond in 
schoven. 
 

Plotseling zag Salomo in het maanlicht een man op 
het veld lopen, die een korenschoof wegdroeg. ‘Dat is 
een dief!’ dacht de koning. De man bracht de schoof 
naar de akker, die er naast lag en haalde nog een 
schoof. En zo sleepte hij een aantal schoven van de 
ene akker naar de andere. Daarna liep hij weg. 
 

Even later verscheen er een andere man, die hetzelf-
de deed wat de eerste man had gedaan, maar nu in 
omgekeerde richting. Salomo keek verbaasd toe en 
dacht: ‘De dieven bestelen elkaar!’ Nadat ook deze 
man verdwenen was, liep Salomo terug naar het pa-
leis. En zodra het licht begon te worden, liet hij de 
eigenaars van de twee korenvelden ophalen. 
 

Eerst liet hij de oudste voor zijn troon verschijnen. 
Streng keek hij hem aan en vroeg: ‘Waarom steel je 
koren van de akker van je buurman?’ De man keek de 
koning verbaasd aan en zei: ‘Dat zou ik nooit doen. 
Naast mijn akker ligt de akker van mijn broer. We 
hebben ieder de helft van de akker van onze vader 
geërfd. Maar dat vond ik niet eerlijk. Ik ben rijk en 
heb geen kinderen, terwijl mijn broer arm is en zeven 
kinderen heeft waarvoor hij moet zorgen. Daarom 
heb ik vannacht een aantal korenschoven van mijn 
akker naar zijn akker gebracht. Dat heb ik in het ge-
heim gedaan, omdat mijn broer het niet zo maar van 
mij wil aannemen.’ 
 

Nu liet de koning de jongste broer bij zich komen en 
vroeg ook aan hem: ‘Waarom heb je koren van je 
buurman gestolen?’ Geschrokken keek de man de 
koning aan en zei: ‘U denkt toch niet dat ik van mijn 
broer heb gestolen? De akker, die naast de mijne ligt, 
is van mijn broer. We hebben ieder de helft geërfd 
van onze vader. Maar omdat mijn broer geen kin-
deren heeft, die later voor hem kunnen zorgen, heb 
ik vannacht een paar korenschoven van mijn akker 

naar zijn akker gebracht. Ik vind het jammer dat ie-
mand het heeft gezien, want ik wilde het onopge-
merkt doen, zodat mijn broer me er niet voor hoeft 
te bedanken.’ 
 

 
 

De koning zei glimlachend: ‘Je broer heeft hetzelfde 
gedaan vannacht en korenschoven naar jouw akker 
gebracht.’ De broers, die nu begrepen wat er gebeurt 
was, omhelsden elkaar. 
 

De koning zei: ‘Ik heb veel mensen moeten veroorde-
len omdat ze elkaar bestelen, maar twee broers, die 
elkaar het meeste gunnen, had ik nog niet ontmoet. 
Nu weet ik wat de beste plaats is om een tempel tot 
Gods eer te bouwen. Daarvoor zal ik graag jullie ak-
kers kopen.’ 
 

De broers gingen op het verzoek van de koning in. En 
Salomo maakte in heel Israël bekend, dat de tempel 
gebouwd zou worden op een plaats waar zoveel lief-
de was getoond. 
 

Bron: scheppingvieren.nl 
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Horizontaal 
1.De hoofdpersoon in het gelijknamige Bijbelboek, die de leeuwenkuil overleeft (6) 
4. Bij de wonderbare spijziging waren er aan het begin niet meer dan vijf … en twee vissen (6) 
7. Bezittelijk voornaamwoord afgeleid van ‘Gij’ (4) 
8. Opdragen, bevelen. Met ‘af’ ervoor gaat er iets niet door (8) 
10. Wat bittere groente die met een andere naam naar de hoofdstad van België verwijst (6) 
12. Wat draagt de overheid volgens Paulus (en Luther) niet tevergeefs? (6) 
14. Naam van acht Engelse koningen (6) 
17. Tropische vrucht waarvan ma Flodder zei: Dat is altijd feestelijk! (6) 
19. Voor welk eten kozen Daniël en zijn vrienden aan het hof van koning Nebukadnezar II? (8) 
21. Aanzien, waardering, faam. Soms (kritisch) in combinatie met het woordje ‘ijdele’ (4) 
22. Eén van de drie vrienden van Daniël, samen met Hananja en 18 verticaal (6) 
23. Oogvocht, meestal bij verdriet en soms bij vreugde (6) 

Verticaal 
1 Latijnse naam voor God. Met ‘ex machina’ er achter een godsopvatting waar Bonhoeffer kritiek 
op uitte (4) 
2. Het volk dat in ballingschap naar Babel werd weggevoerd (6) 
3. Aspenaz was de man die Daniël onderwees of … (6) 
4. Pierre …, Franse componist en dirigent (1925-2016). Had grote invloed op de moderne klassieke muziek 
(6) 
5. Havenstad in de Oekraïne, gelegen aan de Zwarte zee (6) 
6. Is wijsheid hetzelfde als een antwoord op ieder probleem of … ? (4,5) 
9. Als je iets ongebreideld z’n gang laat gaan dreigt het gevaar van … (9) 
11. Boek van Corien Oranje, Cees Dekker en Gijsbert van de Brink. Roman over de geschiedenis van de 
Kosmos. (3) 
13. Daniël dronk het niet aan de tafel van de koning. Jezus met zijn vrienden wel (3) 
15. Iets om afspraken in te schrijven. Letterlijk: dat wat gedaan moet worden (6) 
16. Klein onderdeel van een geheel (6) 
17. Eerste stap, aanleiding of initiatief. Met ‘staal’ erachter kun je er een mes mee scherpen (6) 
18. Vriend van Daniël naast Hananja en 22 horizontaal (6) 
19. Moge het zo zijn (4)  

De letters op   vormen een woord. Als u dit inzendt naar Kopij@pkn-lichtenvoorde maakt u kans op een 
prijsje. 
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Het volgende nummer. . .   
 

voor de maand mei komt uit in de week voor zondag 
11 juli 2021.  
Kopij moet uiterlijk maandag 28 juni 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/
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mailto:johanneshof@pkn-lichtenvoorde.nl
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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 6 juni 
10.00 uur ds. G. Heijnen-Zemmelink, Aalten 
aanvullende collecte: kia werelddiaconaat 
 
zondag 13 juni 
10.00 uur ds. F.A. Gijzel, Leiden 
aanvullende collecte: onderhoud gebouwen 
 
zondag 20 juni 
10.00 uur 
aanvullende collecte: kia, noodhulp 
 
zondag 27 juni 
10.00 uur ds. A.C. van Voorst, Sinderen 
aanvullende collecte: pastoraat 
 
zondag 4 juli 
10.00 uur ds. J.J. Hinkamp 
aanvullende collecte: eigen project diaconie 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Alle diensten zijn te zien op kerkdienstgemist.nl bij  
PKN Lichtenvoorde. 

Wilt u een bijdrage leveren aan de collecte?  Dat kan op 
bankrekeningnummer: NL37 RABO 0373 7245 78, of met 
de Givt-app. De opbrengst zal in drie gelijke delen  
verdeeld worden onder de diaconie, de kerk en de  
‘aanvullende collecte’. 
 
 
 

http://kerkdienstgemist.nl/

