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Schuilhut 
  

Kleine blokhut onder bomen, 
weggescholen tussen groen, 

is een plaats om weg te dromen, 
alle dagen, elk seizoen. 

Kleurpalet van ochtendgloren, 
't hoogste lied van merels horen. 

 

Hier is plaats om weg te schuilen, 
ook als 't leven tegenzit, 

stilletjes soms even huilen, 
bij de Heer, tot wie ik bid. 

Ja, bij Hém breng ik mijn last, 
Hij is erbij en houdt mij vast. 

 

Psalm 27: 5 
Aagje Lingen 

bron: gedichtensite.nl 
 

 
 

 



2 

 

 

Van de wereld of in de wereld? 
 
Het Educatorium in Ootmarsum. Deftig woord. 
Stel je je heel wat bij voor. Het is een klein on-
derwijsmuseumpje. Gerund door vrijwilligers. 
Altijd behoorlijk confronterend om in zoiets 
rond te lopen want je realiseert je dat je zo ze lf  
onderdeel van het museum zou kunnen zijn.  

Zo herkenbaar het filmpje over ‘de eerste dag’. Kin-
deren naar de kleuterschool gebracht door moeders . 
Geen vaders in beeld. Zo herkenbaar de leesboekjes 
van Ot en Sien. Zo herkenbaar ook de klassenfoto’s. 
Jongens met korte broeken en knokige knietjes, meis-
jes met gigantische gesteven witte strikken in het 
haar. De meester of juf plechtig kijkend met de han-
den op de rug.  
 

 
 
Grote landkaarten met rode stippen en provincie-
grenzen aan de muur. De aanwijsstok. Schoolplaten 
van Jetses met als titel: In de weide. Of  in sloot en 
plas. Historische schoolplaten  van Isings getiteld 
Krijgsraad voor de vierdaagse zeeslag. Of Karel de 
vijfde doet afstand van de regering. Godsdienstplaten 
met als titel Een hagenpreek buiten Utrecht. Of Lu-
ther op de rijksdag te Worms. Ik zei het, een klein 
museumpje, maar het is er allemaal. 
 
Vervolgens de schrijfafdeling. De inktlappen met 
knoop in het midden genaaid. De kroontjespennen. 
En niet te vergeten de schrijfschriften. Grote en kle i-
ne. Letters rechtop. Letters schuin. Letters vast. Let-
ters los. Een speciaal schrift voor linkshandigen. En 
dan valt mijn oog op een schriftje in het midden van 
de vitrine met als opschrift: Eerste christelijke 
schrijfmethode voor het lager onderwijs. Schrijft een 
christen dan anders recht of schuin? Schrijft een 
christen anders los of vast? Het laat me niet los. 
 
Weer thuis ga ik er eens voor zitten. Google wat en 
kom tot de ontdekking dat er nog steeds gewerkt 
wordt met christelijke schrijfmethodes. Al doorlezend 
wordt me duidelijk (had ik kunnen bedenken) dat het 
niet om recht of schuin, om los of vast gaat. Het gaat 
om de inhoud. Geen plaats voor televisie, horosco-
pen, emancipatiegedachten. mmmmmmmmmmmm 
 

Dat zijn wereldse zaken waar je maar beter bij weg 
kunt blijven. De schrijfdocent M.M. Natzijl maakt zich 
zorgen. Niet werelds mag zijn schrijfmethode zijn. 
Maar ook niet wereldvreemd.  
 
Is dat niet de hele kunst van het christen zijn. Niet 
werelds zijn maar ook niet wereldvreemd. Balanceren 
tussen hemel en aarde. Letterlijk en figuurlijk. Je 
woont op de aarde. Maar je wil proberen om naar 
hemelse maatstaven te leven. Je staat met beide 
benen in de wereld. Werelds dus. Je ziet in die wereld 
heel veel  waar je aan hecht. Of waar je je vanaf wilt 
keren.  
 
Alleen, of dat betekent dat je schrijven leren moet 
zonder emancipatie, zonder horoscopen, zonder te-
levisie, dat betwijfel ik. Ik denk dat het met schrijven 
net zo werkt als met spreken. Schuttingtaal hoor je 
liever niet. Gebruik je liever niet. Vloeken hoor je 
liever niet. Laat je zelf ook liever achterwege. Grove 
of seksistische taal past je niet. Maar ik kan me eigen-
lijk ook niet voorstellen dat de niet christelijke 
schrijfmethodes daar vol mee staan, toch? 
 
Ooit hoorde ik iemand zeggen: “Je bent niet van de 
wereld. Maar je staat wel in de wereld”. De wereld is 
niet de baas over jou. Jij wilt de wereld baas blijven. 
Valt misschien niet altijd mee. Maar gewoon blijven 
proberen.  
 
Hieronder nog een veilig zinnetje uit de christelijke 
schrijfmethode.  
 

 
 
Geen idee trouwens waar Wim Wouters woont Jullie  
vast ook niet. Maar die kleine w en grote  W zijn zo 
wel flink geoefend. Je ziet bij wijze van spreken de 
tong uit  het mondje van de kleine schrijver steken.  
 
Tot slot succes bij het balanceren tussen de 
mensenwereld en Gods wereld.  
                                                                                      marja 
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Pastorpraat ds. Hinkamp  
 
Zoals velen waarschijnlijk wel zullen hebben 
opgevangen heb ik een maand geleden meege-
daan aan een actie voor het goede doel: e en 24 
uurs skeelerwedstrijd met een team voor Kika. 

Een sportieve inspanning om meer te kunnen doen 
voor kinderen met kanker. Een verslag van de ver-
richtingen staat elders in dit blad te lezen. Al met al 
was het, mede door al het recente verdriet in onze 
kerkelijke gemeente, een tijd die mij nog lang bij zal 
blijven. Daar zal ik het nu verder niet over hebben. 
Anders dan dat ik iedereen die geraakt is door ver-
driet of zorgen heel veel sterkte toewens. 
 

Maar nu er met de aanpassing van de coronamaatre-
gelen weer meer mogelijk is moest ik ineens terug-
denken aan dat skeeleren. Op dit moment begint er 
in het kerkenwerk namelijk ook weer van alles te 
rollen. Met de commissie Vorming en Toerusting zijn 
we het nieuwe seizoen begonnen met een mooi 
nieuw programma in een overzichtelijk en kleurrijk 
boekje. Daarnaast zijn de eerste stappen weer gezet 
voor de Kliederkerk, de TOP2000 kerkdienst en onze 
Passion Achterhoek. Dit alles vraagt behoorlijk wat 
om alles op rolletjes te laten lopen! Hoe doe je dat? 
 

Het antwoord kwam ik tegen bij de skeelermarathon 
in Biddinghuizen. Hier deden mensen van allerlei 
leeftijden mee. Maar ook mensen met heel verschil-
lenden ervaring en techniek. Van gelouterde profs én 
kinderen met een geweldige techniek tot liefhebbers 
in de categorie ‘krabbelaars’. Wat ook opviel is dat als 
de vermoeidheid toeslaat de techniek vaak minder 
wordt, terwijl je er juist dan baat bij hebt. Het is dus 
zaak goed op de techniek te blijven letten! 
 

Het aardige bij de skeelerbeweging (en ook schaat-
sen) is dat  om vooruit te kunnen komen je opvallend 
genoeg niet teveel naar achteren moet afzetten. Dan 
wordt het krabbelen. Om vooruit te komen moet je 
verrassend genoeg goed zijwaarts afzetten om effec-
tief vooruit te komen! 
 

Ik vind het een mooi beeld voor ons kerkenwerk (en 
misschien ook wel voor hoe je in het leven kunt 
staan). Je uitsluitend naar achteren afzetten (of je 
afzetten tegen het verleden) werkt niet heel erg goed 
om vooruit te komen. Zijwaarts afzetten is bewegen 
vanuit wat achter je ligt maar wel met de blik vooruit! 
Je kunt het ook anders zeggen: het verleden alleen 
belemmert de toekomst als je het niet ook een plaats 
geeft in het heden. Stof tot nadenken. Waar een dag 
skeeleren niet toe kan leiden. Ik hoop dat we de ko-
mende tijd de juiste beweging weten te vinden, met 
een soepele zijwaartse afzet de toekomst tegemoet! 
 

Met een zijwaartse groet, Hans Hinkamp 

Gebed van de maand 
 
In deze rubriek altijd een bijzonder gebed. Deze keer 
een gebed afkomstig uit de Vredeskrant uitgegeven 
door Pax Christi. De vredesweek heeft als thema: Wat 
doe jij in vredesnaam? De Vredeskrant is te vinden op 
vredesweek.nl onder de webshop-downloads. Uit de 
liturgische bijdragen komt het volgende gebed:  
 

Algoede Heer, 
zie genadig hier op ons, 
uw kinderen, 
allemaal anders,  
maar toch samen bijeen  
omwille van de vrede. 
 
Wij bidden U: 
dat uw Heilige Geest  
ons mag vergezellen 
en in herinnering brengen 
wat uw Zoon ons geleerd heeft: 
dat wij allemaal  
uw kinderen zijn, 
zusters en broeders van elkaar. 
Met dat besef  
kunnen wij de vrede 
in de wereld verkondigen 
en voor elkaar liefde, vrede 
en vreugde zijn. 
Door onze Heer Jezus Christus, uw Zoon, 
die met U leeft en heerst  
in de eenheid van de heilige Geest, 
God, door de eeuwen der eeuwen. 
Amen. 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 



4 

 

 

In memoriam Grietje Bijker-Middelbrink 
 

In besloten kring, in de Johanneskerk (in een 
zee van paarse bloemen) én de Johanneshof 
waren we dinsdag 31 augustus bij elkaar om 
het leven te gedenken en afscheid te nemen 
van Grietje Bijker-Middelbrink. 
 

Ruim een jaar geleden leek ze een onbezorgde 
mooie tijd in te gaan met haar man Geert Anne, kin-
deren en kleinkinderen. Maar gezondheidsklachten 
brachten onverwacht een groot probleem aan het 
licht; een risicovolle vorm van kanker. Met open vi-
zier heeft ze alles ondergaan om te kunnen genezen 
maar helaas niet met het gewenste resultaat. Op 26 
augustus liet zij dit leven los, op de leeftijd van 69 
jaar. 
 

Geboren en getogen op een boerderij in Onna (bij 
Steenwijk), groeide ze op als oudste in een gezin met  
vijf kinderen. Ze was geen geboren boerin. Na de ULO 
was er geen gelegenheid voor een vervolgstudie. Dat 
liet de situatie thuis niet toe. Ze vond een baan op 
kantoor. Ze had veel meer met taal dan met het boe-
renleven. In de 35 jaar redactielid van Kerkvenster, 
Onderweg en Op Weg hebben we van haar liefde 
voor taal heel dankbaar gebruik gemaakt.  
 

Op een kamp in Appelscha, van de jongelingsvereni-
ging van de kerk in Steenwijk, leerde ze 53 jaar gele-
den Geert Anne Bijker kennen. Het voelde direct 
goed en het werd het begin van een heel goede en 
mooie weg: 48 jaar getrouwd. Na wonen in Heino, 
Wijhe, Varsseveld streken ze neer in Lichtenvoorde. 
Na de geboorte van de kinderen stopte ze tot eigen 
volle tevredenheid met werken. Ze was er voor Geert 
Anne en voor de kinderen.  
 

Daarnaast was er ruimte voor vrijwilligerswerk, puz-
zelen, lezen, tuinieren, borduren, de gymnastiek en 
sport kijken. Zo kende ze een heel goed leven. Met 
als parel: de geboorte van de kleinkinderen! 
 

Met woorden over ‘geloof, hoop en liefde’ (de trouw-
tekst) klonken er woorden van troost, in het vertrou-
wen dat God verder gaat waar wij moeten loslaten. 
 

Dat haar man Geert Anne, de kinderen en kleinkin-
deren steun mogen vinden bij elkaar, bij mensen die  
er voor hen zijn en in de draagkracht die het geloof 
ons wil aanreiken. 

  
 

 

 

 
 

 
 

In memoriam Eelco Roelofswaard 
 

Donderdag 26 augustus is bij een tragisch eenzijdig 
verkeersongeval overleden: Eelco Roelofswaard, op 
de jonge leeftijd van 26 jaar. Een verschrikkelijk ver-
lies voor de familie.  
 

Het afscheid vond plaats in uitvaartcentrum Berken-
hove. Wat kun je zeggen als er eigenlijk geen woor-
den voor zijn? Toch zijn er woorden nodig om ruimte 
te geven aan het verdriet maar ook aan dierbare her-
inneringen. De ouders en de beide broers vertelden 
zo over hun herinneringen aan en met Eelco. Evenals 
familie, vrienden en vanuit zijn werk. 
 

Eelco woonde niet meer thuis en had geen band 
meer met onze kerk. Om zijn leven te respecteren 
was het afscheid dan ook geen reguliere kerkdienst. 
 

Op begraafplaats Vredehof hebben we zijn lichaam 
toevertrouwd aan de schoot van de aarde met woor-
den van een gedicht van Toon Hermans:  

 
De bomen komen uit de grond  
en uit hun stam de twijgen 
en ied'reen vindt het heel gewoon  
dat zij weer bladeren krijgen 
we zien ze vallen op de grond  
en dan opnieuw weer groeien 
zo heeft de aarde ons geleerd  
dat ál wat sterft zal bloeien  

 

Wij wensen de ouders, Ed en Bernarda, en de broers 
Maarten en Henk Jan, heel veel sterkte toe. Dat ze 
troost en bemoediging mogen vinden op hun weg. 
 

ds. Hans Hinkamp 
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Verjaardagen 

 
1 oktober Mevr. W.J. Scholten - Prinsen 
  Kievitstraat 75 K 033 
  7132 DA  Lichtenvoorde 
  86 jaar 
2 oktober Mevr. J.H. Wesselink - te Kronnie 
  Kievitstraat 75 K 006 
  7131 DA  Lichtenvoorde 
  91 jaar 
4 oktober Mevr. A.L.T. Hofman - Dolstra 
  Weijenborgerdijk 51 F 
  7131 NP  Lichtenvoorde 
  81 jaar 
6 oktober Dhr. A. Groeneweg 
  Hellerweg 3 A 
  7136 KS Zieuwent 
  77 jaar 
8 oktober Dhr. A.J. Hengeveld 
  Franciscanerhof 9 
  7131 CH  Lichtenvoorde 
  82 jaar 
9 oktober Mevr. B.G.W. te Paske - Prinsen 
  Oude Winterswijkseweg 20 
  7134 PG  Vragender 
  85 jaar 
10 oktober Mevr. G. Stronks - Oblink 
  Kamperweg 20 
  7137 PA  Lievelde 
  85 jaar 
11 oktober Dhr. E.J. Helmink 
  Gebr Ketteringstraat 16 
  7131 NM  Lichtenvoorde 
  95 jaar 
19 oktober Mevr. J.H. Eskes - Jansen 
  Esdoornstraat 6 
  7131 BL  Lichtenvoorde 
  89 jaar 
24 oktober Dhr. J.W. Donselaar 
  Kamperweg 8 
  7134 PW  Vragender 
  75 jaar 
 

25 oktober Dhr. G. Bosman 
  Handelstraat 2 
    7131 LD  Lichtenvoorde 
  81 jaar 
28 oktober Dhr. J. Maters 
  Patronaatsstraat 20 02 
  7131 CG  Lichtenvoorde 
  98 jaar 
28 oktober Mevr. A.J. Tamminga - Verwer 
  Diepenbrockstraat 13 
  7132 AM  Lichtenvoorde 
  80 jaar 
28 oktober Mevr. A. Kluivers - Loos 
  Rosveld 8 
  7131 SW  Lichtenvoorde 
  77 jaar 
30 oktober Dhr. J.G. te Bokkel 
  Beukstraat 2 
  7131 BK  Lichtenvoorde 
  81 jaar 
7 november Dhr. J.H. Beernink 
  Bilderdijkstraat 5 
  7131 NH  Lichtenvoorde 
  83 jaar 
   
Wij wensen alle jarigen, met familie en vrienden, een 
gezellige en, indien mogelijk, gezonde verjaardag. 
Moge onze wens samengaan met Gods onmisbare 
zegen. Een gebaar van medeleven vanuit de gemeen-
te, in de vorm van een kaartje of telefoontje, zal  
zeker welkom zijn. 
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Bezoek kerkdiensten 
 
Wij volgen de coronaregels van de overheid. Dit be-
tekent dat met ingang van 25 september er geen 
reservering meer nodig is en er geen QR-controle zal 
plaatsvinden. Natuurlijk gaan we ervan uit dat ieder-
een haar/zijn verantwoordelijkheid kent en zich 
daarnaar gedraagt. Wie liever niet in de kerk wil zit-
ten (bijvoorbeeld vanwege de samenzang) kan ook in 
de Johanneshof plaatsnemen. De kerkdiensten zijn 
online te volgen via  kerkdienstgemist.nl bij ‘PKN Lich-
tenvoorde’.  
 

 
Bloemen vanuit de kerkdienst 
 
29 augustus    de heer ter Haar en familie 
  Neptunus 22 
5 september  mevrouw Blankert 
  Nieuwmarkt 109 
12 september de heer van Benthem  
  Joh. Vermeerstraat 28 
19 september de familie te Bokkel 
  Beukstraat 2 
   

 

Herfst 
 

Flarden mist 
gouden bomen, 
’t Is of de herfst 

je zeggen wil 
bewaar mijn kleuren 
in je dromen, 
dan wordt de winter 

niet zo kil. 
                          marja 

Oproep van God 
 
Ik geef het toe: ik kan het niet alleen. 
Ik heb personeel nodig.  

 

Gelieve te solliciteren, 
u wordt altijd aangenomen. 

 

Het werk is vrij eenvoudig en valt goed 
te combineren met uw gewone bezigheden. 
U deelt zelf uw tijd in. 
 
Taakomschrijving: uw ogen gebruiken. 
Zie de mens. En dat is heel wat anders 
dan een blik op iemand werpen. 
 

Zie. De mens. Een schepsel zoals u. 
Met wie u kunt praten. Even kort, op straat. 
Of uitgebreid, kopje thee erbij. 

 

Vaak openbaart zich iets: 
een klein probleem, een groot gemis, 
een alledaags verlangen. 
 

Als hulp gewenst is, aarzel dan niet. 
Inspringen, aanpakken, raad geven, licht brengen, 
daar bent u voor gemaakt.  

 

Dus meld u aan, begin meteen. 
Zie en word gezien.  

 

Mijn zegen heeft u. 
 

Robert Grijsen 
 

 

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  
 

 
 

http://kerkdienstgemist.nl/
mailto:voorbede@pkn-lichtenvoorde.nl
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Van de diaconie 
 
Afgelopen maand heeft de diaconie het volgen-
de doel ondersteund: 
 

Stichting Sako 
Stichting Steun aan Kinderen Overzee (Sako) is 
een organisatie zonder winstoogmerk (not-for-

profit) die gerund wordt door vrijwilligers. Er wordt 
samengewerkt met lokale partnerorganisaties in 
Bangladesh om kinderen de kans te geven hun talen-
ten te ontwikkelen. Dit wordt gedaan door het on-
derwijs en de gezondheidszorg aan kinderen en hun 
ouders te verbeteren. Waar mogelijk wordt hier ge-
werkt met hulp van bestaande lokale structuren, en 
wordt geprobeerd de toegang tot deze structuren te  
verbeteren. 
Hierbij werft stichting Sako niet alleen fondsen voor 
lokaal geïnitieerde projecten, maar staat deze pro-
jecten waar mogelijk ook bij met ideeën en techni-
sche ondersteuning. 

 

Alle kinderen zijn voor Sako belangrijk, dat betekent 
dat er geen onderscheid gemaakt wordt in ras, sekse, 
sociale achtergrond, politieke voorkeur, of religie.  
Een onbezorgde kindertijd vereist een gezonde start.  
Dat begint bij de zwangerschap. Stichting SAKO zet 
zich in voor goede moeder-en-kind zorg door middel 
van toegankelijke gezondheidszorg, schoon drinkwa-
ter en gezondheidsvoorlichting. Daarnaast is het  doel 
dat ieder kind zich kan ontwikkelen doordat het  kwa-
litatief goed onderwijs kan volgen.  
 

Stichting Sako wil kinderen niet alleen de kans geven 
om te leren lezen en schrijven, maar ook om een vak 
te leren, zodat zij in de toekomst zelfstandig kunnen 
zijn. Dat betekent ook dat kinderen vrij moeten zijn 
om naar school te gaan en niet hoeven bij te dragen 
aan het gezinsinkomen. 

 

Voor Sako is het van groot belang om bij bestaande 
structuren aan te sluiten en daar een steentje aan bij  
te dragen. Daarom wordt er samengewerkt met 
kleinschalige lokale partnerorganisaties die onderdeel 
uitmaken van de gemeenschap. Daarnaast stimuleert 
Sako de samenwerking tussen haar partnerorganisa-
ties en  met lokale en nationale overheden.  
Sako hecht er belang aan  dat gebruik gemaakt wordt 
van elkaars kennis, voorzieningen en instituties. SAKO 
streeft ernaar de hiaten in gezondheids- en onder-
wijsvoorzieningen op te vullen, maar wil voorkomen 
dat er dingen dubbel worden gedaan. Op deze wijze 
wil Sako structurele oplossingen bieden, die waar 
mogelijk overgenomen worden door de lokale over-
heid of gemeenschap. 
 
Voor meer informatie: https://www.stichtingsako.nl/ 

Aanvullende collectes oktober: 
 
3 oktober Vredesweek (PKN) 
 

10 oktober Kerk & Israël 
Kerk en Israël verbonden door gesprek en ontmoe-
ting 
Voor de Protestantse Kerk is de relatie met het volk 
Israël deel van de eigen identiteit. Daarom bezinnen 
we ons op de joodse wortels van het christelijke ge-
loof, trekken we lessen uit de joods-christelijke tradi-
tie en bestrijden we antisemitisme. Kernwoorden in 
de relatie tussen Israël en de kerk zijn gesprek en 
ontmoeting, zowel binnen de gemeenten als naar 
buiten toe. De Protestantse Kerk geeft hier vorm aan 
door onder andere te investeren in de relatie met de  
Joodse gemeenschap, bijvoorbeeld met gezamenlijke 
projecten. 
 
Samen optrekken voor vluchtelingen 
Er verblijven zo’n 30.000 asielzoekers in Israël, voor-
namelijk uit Afrika. Na een barre tocht met veel ont-
beringen hebben ze het land via de Sinaï-woestijn 
bereikt. Ze leven onder slechte omstandigheden en 
hebben weinig kans op een veilige toekomst. Assaf  is 
een Israëlische organisatie die deze vluchtelingen 
helpt. Ze geeft hun medische hulp, praktische bege-
leiding en psychosociale steun. De organisatie wordt 
gesteund door de Protestantse Kerk en het Centraal 
Joods Overleg. 
 
17 oktober eigen project diaconie 
24 oktober onkosten  AKZ diensten 
31 oktober koffie Johanneshof  
 
Als u zelf suggesties heeft voor een goed doel dat de 
diaconie kan ondersteunen, laat dit dan weten aan 
ons! 
 
Mocht u iemand kennen die in financiële problemen 
zit, of wellicht zelf ondersteuning nodig heeft, in wel-
ke vorm dan ook, neem dan gerust contact op. 
 
Het totaal binnengekomen bedrag aan collectes zal 
evenredig verdeeld worden tussen kerk, diaconie  en 
de verschillende aanvullende collectes.  
 

                                     Namens de diaconie, 
                                     Frits Schutten en André Koskamp 
                                     diaconie@pkn-lichtenvoorde.nl 
                                     0544-376468 

https://www.stichtingsako.nl/
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 Woord uit de regio – Herfsttijd! 
 
Het is alweer herfst aan het worden. De bla-
deren van de bomen beginnen steeds verder te  
verkleuren. Veel is er in de natuur aan het ver-
anderen. Een verandering die heel herkenbaar 

is in de kleuren – maar ook in het proces van loslaten.  

Kleuren: de herfst kent z’n prachtige warme kleuren – 
kleuren die heel bijzonder zijn met name als de zon 
erbij aanwezig is. Kleuren kunnen vaak heel veel be-
tekenen in ons leven, niet alleen de kleuren in de 
natuur, maar ook in de geaardheid, de kleur van 
mensen. Zijn we saaie, kleurloze mensen of stralen 
we ook nog wat kleur uit? 
 

 
 

Zonder kleur kan het leven saai zijn – niet voor niets 
is de felgele bloem het symbool van de Zonnebloem. 
Of noemen we wel eens: hij of zij is het zonnetje in 
huis. Maar… laten we zeker niet vergeten dat mensen 
ook kleur voor elkaar kunnen zijn – dat mensen kleur 
in elkaars leven kunnen brengen. 
 

Aan de herfst kunnen we ook de beleving van losla-
ten verbinden – de natuur laat los - de bladeren val-
len van de bomen – er vindt een veranderingsproces 
plaats. Herfstperiodes herkennen we ook in ons le-
ven: tijden waarin het soms stormt en waarin we ook 
moeten loslaten. Mensen die ons lief zijn kunnen ons 
door de dood of door scheiding ontvallen. Of onze 
gezondheid geeft problemen waardoor we vertrouw-
de bezigheden tijdelijk of langdurig moeten opgeven. 
Een ontslagronde op het werk kan ons plotseling 
confronteren met verlies van onze baan en collega’s. 
 

Loslaten kan een pijnlijk proces zijn. Maar tegelijk is 
het goed om te benoemen dat dit loslaten ook een 
beleving kan geven van dankbaarheid en rijkdom. 
Dankbaarheid voor het mooie, het waardevolle, het 
kleurrijke wat hij of zij heeft mogen beleven. Mooie – 
rijke – herinneringsmomenten om vast te houden. 
Kijkend naar de kale bomen, met de herinnering aan 
dat wat we los moesten laten, mogen we ook dank-
baar zijn voor alle schoonheid, goedheid en liefde 
welke we mochten ontvangen en geven.  
 

En... hoopvol wachten op de nieuwe lente. 
 

Rien Baauw, Wichmond 
werkte als pastor in PG Gemeente Doetinchem 

Reageren?  Dat kan: rd.baauw@hetnet.nl 

V & T – Wijsheid in kleur 
 
Donderdag 21 oktober 2021 is er om 20.00 uur een 
‘beeldende’ lezing genaamd ‘Wijsheid in kleur’. Theo-
loog en beeldend kunstenaar Ruud Bartlema verdiept 
zich al jarenlang in de joodse mystiek, waarbij de 22 
letters van het Hebreeuwse alfabet een belangrijke 
rol spelen. Zijn project 'Wijsheid in kleur' bevat bij elk 
van die letters een schilderij. Daarbij vestigt hij onder 
andere de aandacht op de betekenis van de afbeel-
dingen en wijst hij op zijn specifieke kleurkeuze daar-
bij.  
 

We kijken naar een aantal inspirerende afbeeldingen 
en zoeken naar de betekenis achter de afbeeldingen. 
De leiding is in handen van dominee Hans Hinkamp.  

 
De avond zal plaatsvinden in de Johanneskerk en is 
ook te bekijken via Kerkdienstgemist.nl. Iedereen is 
van harte welkom. 
 
 
Thema-avond op Dankdag  
 
Naar goed gebruik is er op Dankdag en Biddag, om 
19.30 uur, een kort avondgebed in de Johanneskerk. 
Na de kerkdienst staat de koffie klaar in de Johannes-
hof. Daarna is er aandacht voor een speciaal onder-
werp. U bent van harte welkom, zowel in de kerk als 
in de Johanneshof. Maar u bent natuurlijk ook vrij om 
een van beide onderdelen te bezoeken.  
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Lezing: De meeste mensen deugen 
 
Donderdag 30 september is er een lezing In de Jo-
hanneskerk in Lichtenvoorde verzorgd door dominee  
Hans Hinkamp.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Uitgangspunt voor deze avond is het boek van Rutger 
Bregman: ‘De meeste mensen deugen’. Het is een 
bestseller en bekroond met de NS publieksprijs 2020. 
En dát voor een wetenschappelijk boek, alhoewel 
tegenstanders zijn boek misschien onder de rubriek 
fictie zullen scharen.  
Bregman heeft zich grondig verdiept in de wereld van 
de psychologie, economie, biologie en de archeolo-
gie. Toch wordt deze lezing geen boekbespreking en 
is voorkennis van het boek absoluut niet nodig. Het 
wordt een rondwandeling langs een aantal kernge-
dachten uit het boek. Is de mens echt zo slecht als 
vaak wordt verondersteld in zowel diverse religies als 
in de wetenschap? Of dragen mensen elkaar best een 
warm hart toe? Zijn er grenzen aan onze tolerantie 
met betrekking tot andersdenkenden?  
In het tweede deel van de lezing ligt het accent meer 
op een Bijbelse kijk op de mens en of (en in hoeverre) 
hier iets te vinden is of de mens nog een beetje wil 
deugen. De avond is ook online te volgen via kerk-
dienstgemist.nl bij PKN-Lichtenvoorde. Iedereen is 
van harte welkom. 

 
 

 
 

 
 

P.V.G. Senioren-middag  11 oktober 2021 
    
Het kan weer! 
Op onze eerste bijeenkomst, na de coronastop,  
nodigen wij iedereen uit om samen te zijn voor een 
gezellige en ontspannende middag. 
Wij verheugen ons erop om elkaar weer te ontmoe-
ten. Natuurlijk is het nog steeds belangrijk om de 
geldende maatregelen in acht te nemen. 

 
Namens alle medewerkers een hartelijke groet 

                    Annie Bosman 
 

 
 

Woensdag 3 november  - Kerk in de toekomst 
 
In de landelijke visienota 'Kerk 2025' is er meer 
ruimte ontstaan voor 'de kerkenraad met 
werkgroepen'. Achterliggende gedachte: niet de 
kerkenraad is ‘de kerk’  maar alle mensen samen.  
 

Simpel gezegd: niet alles hoeft op het bordje van de 
kerkenraad te liggen, want de gemeente is er ook 
nog. Daarom kan het zinvol zijn om meer 
gemeenteleden in te schakelen in werkgroepen. Op 
deze manier kunnen taken beter verdeeld worden. 
Vele handen maken licht(er) werk! Op deze avond 
een toelichting op deze opzet.  
 

Aanvang: 20.30 uur. Koffie en toegang gratis. U bent 
van harte welkom! 
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Kliederkerk - je mag er zijn 

 
Op 31 oktober is er, na een lange coronastop, weer 
een Kliederkerk. Het thema is deze keer: ‘je mag er 
zijn’. Op het menu staat een creatief en eigenwijs 
programma, met een verhaal en afsluitend een gezel-
lige maaltijd. We kijken op deze ‘Hervormingsdag’ 
naar het leven van Maarten Luther die stond voor 
waar hij in geloofde. Dat is zeker niet gemakkelijk!  
 

Met enkele liedjes en videofragmenten kijken we 
naar dit verhaal en hoe we naar elkaar kijken. Aan 
ideeën geen gebrek. Knutselen, een spelletje, wat 
lekkers? Het zou allemaal zomaar kunnen. Maar wil je 
weten wat het precies wordt? Dan is er maar één 
mogelijkheid: zelf komen!  
 

 
Kliederkerk is een speelse activiteit voor kinderen en 
(groot)ouders of begeleiders. Het is gericht op kin-
deren van 0 tot 12 jaar. De Kliederkerk is voor ieder-
een, of je nu wel of niet bij de kerk hoort. De Klieder-
kerk is op zondag 31 oktober, ‘s middags van 16.00 - 
18.00 uur in de Johanneshof. Om te weten hoeveel 
mensen er komen is het handig je vooraf aan te  mel-
den. Graag naam en aantal personen doorgeven vóór 
30 oktober, via het email-adres: kidskerk@gmail.com. 
De deelname is gratis. Je bent van harte welkom! 

Stemmen op  
Stichting Vrienden van de Johanneskerk  

4 tot en met 25 oktober 2021. 

 
Dit jaar doet de Stichting Vrienden van de Johannes-
kerk ook weer mee aan de nieuwe Actie RABO club-
support van  Rabobank Noord -en Oost Achterhoek  
die daarmee ook  dit jaar weer vele culturele - en 
sportorganisaties in de Achterhoek financiëel steunt . 
  
Iedereen die lid is van de Rabobank Noord- en Oost-
Achterhoek mag van 4 oktober t/m 25 oktober digi-
taal stemmen op deelnemende verenigingen en 
stichtingen. Ieder lid krijgt vijf stemmen die zij/hij 
mag verdelen onder verenigingen en stichtingen die 
zij/hij een warm hart toedraagt. Er kunnen maximaal 
twee stemmen op één vereniging of stichting uitge-
bracht worden en alle vijf de stemmen moeten ver-
deeld worden. Eind september 2021 ontvangen alle 
leden van de bank een stemkaart met daarop een 
unieke stemcode die toegang geeft tot de online 
stemmodule. 
 
Stichting Vrienden van de Johanneskerk is opgericht 
begin 2018 met het doel passend cultureel medege-
bruik van de Johanneskerk te bevorderen en te sti-
muleren. De Johanneskerk heeft een fijne akoestiek 
en is bij uitstek een mooie ruimte voor zang en mu-
ziek. Door de corona-pandemie was op dat gebied de 
laatste anderhalf jaar vrijwel niets mogelijk maar daar 
komt nu gelukkig weer verandering in.      
 
Als u kunt stemmen, stem dan ook op Stichting 
Vrienden van de Johanneskerk !  
Niet vergeten 4 t/m 25 oktober .   
Het kost u verder niets . 
Bij voorbaat heel hartelijk dank ! 
  
                      Stichting Vrienden van de Johanneskerk. 

                                 Frits van Lochem, penningmeester 
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Geef elkaar de ruimte 
 
Naar aanleiding van de aanpassing van de corona-
maatregelen heeft de landelijke kerk een bericht 
uitgegeven: Geef elkaar de ruimte’ - Advies naar aan-
leiding versoepelingen 25 september 
 

Coronamaatregelen 
De basisregel ‘verplicht 1,5 meter afstand houden’ 
verandert vanaf zaterdag 25 september in een drin-
gend advies om afstand te houden. Dit betekent dat 
ook in kerken de verplichting van ‘1,5 meter afstand 
houden’ formeel vervalt. Tegelijkertijd benadrukt de 
overheid dat één van de coronamaatregelen blijft: 
afstand houden. 
 

Het moderamen realiseert zich goed dat de menin-
gen over de coronamaatregelen in de samenleving - 
en daarmee ook in de kerk - sterk verdeeld zijn. Het is 
waarschijnlijk lastig voor kerkenraden om een besluit 
te nemen waarbij iedereen zich veilig en gerespec-
teerd voelt. Daar is het moderamen zich van bewust. 
 

Scriba René de Reuver: “Dat alles weer kan, betekent 
niet dat je het ook moet doen. Gepast afstand hou-
den, blijft het advies. Houd bovendien rekening met 
mensen met een kwetsbare gezondheid of mensen 
die zich niet veilig voelen bij de versoepelingen. Ik 
hoop dat gemeenten de versoepelingen zo invoeren 
dat het past bij de situatie in hun gemeente. Bovenal 
hoop ik van harte dat we elkaar de ruimte geven.” 
 

Eredienst & andere kerkelijke bijeenkomsten 
Formeel is het niet meer verplicht om tijdens de ere-
dienst anderhalve meter afstand te houden. Wel 
benadrukt de overheid dat het verstandig is ‘gepast 
afstand te houden’. Hoe een gemeente ‘gepast af-
stand houden’ invult, is afhankelijk van de indeling 
van het kerkgebouw. Gemeenten kunnen overwegen 
een gedeelte te reserveren voor mensen die wel 
graag de 1,5 meter afstand willen bewaren.  
 

Voor het bijwonen van kerkdiensten is een corona-
toegangsbewijs niet verplicht. Voor het moderamen 
is helder dat toegangscontrole aan de hand van een 
coronatoegangsbewijs niet past bij kerkelijke bijeen-
komsten. Scriba René de Reuver: “Het past niet in het 
kerkelijk denken om van te voren te controleren of 
mensen welkom zijn.” 
 
Naschrift Hans Hinkamp. 
Over de opmerking van scriba René de Reuver “Het 
past niet in het kerkelijk denken om van te voren te 
controleren of mensen welkom zijn.” valt nog wel 
een kanttekening te plaatsen. Van meerdere kanten 
ontving ik een tegengeluid dat controle juist ook een 
middel zou kunnen zijn om de meest kwetsbare 
groep bezoekers veilig te kunnen ontvangen. Iedere 
plaats moet daarin eigen keuzes maken.  

IKA vakanties 
 
Nadat vorig jaar en ook dit jaar de Ika vakanties niet 
konden doorgaan zijn de  Ika vakanties in 2022 in 
voorbereiding. 

De Ika vakantieweek is een geheel verzorgde vakan-
tie met een afwisselend programma waarbij er aan-
dacht is voor elkaar. Bij de Ika vakanties is er bege-
leiding en zorg van deskundige vrijwilligers. 

De IKA, Interkerkelijke vakantieweken Achterhoek en 
Liemers verzorgt vakantieweken voor mensen onge-
acht hun leeftijd die het fijn vinden anderen te ont-
moeten in een gemoedelijke sfeer, voor mens en die  
eenzaam zijn of vaak niet meer zelfstandig op vakan-
tie gaan. 

Het wordt als prettig ervaren om met mensen uit de 
eigen streek onder elkaar te zijn, en als dan ook in 
het eigen dialect  wordt gepraat komt dit zeer ver-
trouwd over. 

De accommodaties  zijn van alle gemakken voorzien.  
Bij voldoende deelname gaan we volgend jaar weer 
naar  Lunteren, Doorn en Lemele. 

Opgave voor deelname verloopt via  uw diaconie. U 
mag hiervoor mailen naar: hillie.ikink@gmail.com  of 
bellen met: 06-534.09.189. 

                   Met vriendelijke groeten,                       
namens de diaconie,  

Hillie Ikink 

 
Skeeleren voor Kika – een terugblik 

 
Zaterdagochtend 4 september, 5.00 uur, de wekker 
gaat. Niet dat het wat uitmaakt, want van slapen is 
toch niet veel gekomen. Het voelt alsof ik op school-
reisje ga. Maar deze keer is het de gezonde spanning 
voor een sportieve uitdaging. Helaas is het program-
ma van 24Kika iets bijgesteld. Vanwege coronabeper-
kingen wordt de 24uurs-estafette voor teams terug-
gebracht naar 12 uur. Om de uitdaging in stand te 
houden gaan we ons team ‘Rondje van de Borghman’ 
(met dank aan onze sponsor de stadsbrouwerij uit 
Bredevoort) opsplitsen in twee teams, zodat we sa-
men toch 24 uur skeeleren. 
 

Als we in Biddinghuizen uitstappen wacht ons een 
eerste verrassing: we lopen te bibberen in onze 
sportkleding. Niet vanwege de spanning (dat komt 
nog) maar door de gure wind en de kou. Om 9.00 uur 
staan de eerste twee teamleden van ‘Rondje van de 
Borghman’, 1 en 2, klaar voor de start. Tara Brethou-
wer en Rosa ter Hedde gaan als eersten van start.  Na 
de eerste doorkomsten volgt een tweede verrassing.  

mailto:hillie.ikink@gmail.com


12 

 

 

Rosa blijkt ineens onder de naam Rianne Baas door 
het leven te gaan. Rianne wordt later aangezien voor 
Jan Carel Brethouwer en... (je raadt het al) even later 
gaat Jan Carel als Rosa over de baan. En dan moet het 
‘foute uur’ nog komen! Uiteindelijk blijkt het een 
verwisseling van de transponders. In het andere team 
met Julian Meijer, Tara en ikzelf zijn er geen per-
soonsverwisselingen. 
 

Met onze bescheiden partytent ogen we wat primi-
tief naast het kampement van allerlei verenigingen. 
Waar andere teams soms om de ronde wisselen en 
complete professioneel ogende wissels hebben inge-
studeerd gaat het bij ons wat gemoedelijker. Ieder-
een rijdt op gevoel een uur of half uur en als je wilt 
wisselen steek je eerst twee vingers op om aan te 
geven dat je nog twee rondjes wilt doen. Bij het wis-
selen is het gewoon stokje doorgeven aan de volgen-
de en weer gaan. 
 

Ondertussen is de zon stevig doorgebroken en wordt 
het steeds meer zweten. De eerste blaren en rug-
klachten zijn een feit maar de inzet en het plezier 
blijft. De meters rollen onder de wieltjes door en 
worden kilometers. Om 19.00 uur begint ‘het foute 
uur’, met verzoeknummers én grootse verkleedpar-
tijen! Van berenpakken, Heidi uit de Alpen, driedelig 
kostuum, tot balletpakje. Mensen in alle leeftijden 
doen mee en wij natuurlijk ook. Wij gaan als team de 
baan over in ons kleurrijke glitterrokje en een fraaie 
regenboogcape. 
 

Het laatste uur begint de duisternis snel in te vallen. 
Om de beurt maken we allemaal onze laatste rond-
jes. Om 21.00 uur is de finish. Het einde van een 
prachtig evenement! Moe, meer of minder strompe-
lend, gaan we naar de prijsuitreiking. Afstand was 
voor ons niet belangrijk. Toch hebben we samen zo’n 
527 km geskeelerd. 
 
 

Waar we het 
meest trotst op 
zijn? Dat we als 
team samen 
bijna € 4757 
hebben opge-
haald voor Kika.  
 
 
 
Dank aan alle gevers! Het totaalbedrag van alle teams 
bedraagt  € 119.704,00.  
Het zit erop, samen 24 uur geskeelerd voor KiKa: 
trots op ons team en het bedrag voor Kika.  
Als ik weer in Lichtenvoorde ben en fris gewassen 
nog even wat eet en drink is het inmiddels zondag: 
rustdag. Dát lijkt me in dit geval een heel goed plan!  

Hans Hinkamp 

Werkgroep Lichtenvoorde – Herold  
 
Al 34 jaar verbonden in geloof en vriendschap.  

Hier een kort berichtje van de werkgroep Lichten-
voorde-Herold. Het is de afgelopen periode rustig 
geweest rondom de werkgroep, door alle corona 
beperkingen. Het afgelopen weekend, 16 t/m 19 
september, zouden we weer bezoek krijgen van onze 
vrienden uit Herold. Helaas gooide ook dit jaar de 
corona-pandemie weer roet in het eten. We moes-
ten voor het tweede achtereenvolgende jaar het 
bezoek afzeggen.  

Om toch onze verbondenheid met de kerk in Herold 
uit te spreken, hebben we ook dit jaar weer een vi-
deoboodschap opgenomen en die naar Herold ge-
stuurd. Naast een persoonlijke groet van de leden 
van de werkgroep en dominee Hans Hinkamp heb-
ben we ook een aantal sfeeropnamen gemaakt van 
de Dahlia Kunstobjecten tijdens het corso-weekend. 
Nieke Hoitink heeft er een mooie boodschap van 
gemaakt. De videoboodschap is afgesloten met een 
nieuwe uitnodiging om ons te bezoeken. De datum 
die we nu gekozen hebben is 28 april t/m 1 mei 
2022. 

We hebben natuurlijk als werkgroep dit jaar niet 
stilgezeten. We zijn een aantal keren bij elkaar ge-
weest. Op 2 november komen we weer bij elkaar. 
Verder hebben leden van de werkgroep dit jaar ook 
meegewerkt aan het Dahlia Kunstobject van onze 
kerk. Het thema CO-EXIST is op een mooie manier 
uitgebeeld.   

Helaas moesten we ook afscheid nemen van een van 
onze leden. Op 24 augustus kregen we het droevige 
bericht dat Dini Scholte was overleden. Dini en Jan 
Scholte waren vanaf de beginperiode betrokken bij 
de uitwisselingen met onze partnergemeente In He-
rold. Dini (met Jan) was een actief en enthousiast lid 
van de werkgroep, met goede ideeën en een positie-
ve inbreng. We zullen haar aanwezigheid en inbreng 
binnen de groep erg gaan missen. Als werkgroep 
Lichtenvoorde-Herold condoleren wij de familie met 
dit grote verlies en wensen Jan, de kinderen en 
kleinkinderen heel veel sterkte toe in de komende 
tijd.  

Hebt u interesse in de werkgroep neem dan contact 
op met een van de werkgroep leden. In Herold zijn 
nog mensen die graag mee willen doen in de contac-
ten. 

PS: het niet goed spreken van de taal is geen belet-
sel. 

Namens de werkgroep, 
Hans Tornij (tel 379691) 
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Afscheid van Grietje Bijker 
 
In het vorige nummer al een paar regels naar aanlei-
ding van het overlijden van Grietje. We willen hier nu 
graag nog wat uitgebreider bij stilstaan. 
 
Grietje heeft aan alle kerkbladen meegewerkt. Kerk-
venster, Onderweg en Op Weg. Wat woorden die 
opkomen als we aan Grietje denken. Om te beginnen 
het woord kundig. Dominee Hinkamp noemde het al 
in het in memoriam. Grietje hield van taal. En ze was 
er goed in. Heel goed. Zette regelmatig de puntjes op 
de i. En niet alleen op de i. Ze wees op ontbrekende 
hoofdletters. Ontbrekende of overtollige leestekens. 
En ze legde me met veel geduld uit hoe een tekst zo 
aan te passen dat het formaat en het lettertype he-
lemaal klopten. Een ander woord is bescheiden. Tij-
dens een vergadering nooit op de voorgrond tredend. 
Ook niet als ze ons uitleg gaf over de punten en 
komma’s en hoofdletters. Een laatste woord nog. Al 
zijn er nog veel meer goede woorden die genoemd 
zouden kunnen worden. Het woord trouw. Vanaf het 
begin van haar ziek zijn, tot en met het laatste num-
mer van Op Weg, bleef ze meedenken en meewer-
ken. Ongeveer een  week voor haar overlijden mailde 
ze nog: “ Ik zal proberen ‘mijn eigen kopij’ zoveel 
mogelijk te verwerken . . . . . niet zo druk maken over 
het kerkblad, maar ja het is wel leuk werk! . . . .  Op 
korte termijn waarschijnlijk iemand anders zoeken! 
Wel spijtig! Maar misschien valt alles nog een beetje 
mee.” Jammer genoeg viel het niet mee. Werd het 
haar uiteindelijk toch  teveel. Maar toen ik haar even 
‘gedag zei’ kort voor haar overlijden waren haar eer-
ste woorden: “Is het gelukt?” Over trouw gesproken !   
“Ja hoor”, kon ik zeggen. Het was inderdaad gelukt 
om Op Weg klaar te krijgen voor de drukker. Maar we 
zullen Grietje  enorm missen. Veel mensen zullen 
haar missen. Met name haar naaste familie. We wen-
sen hun veel sterkte en hopen dat goede herinnerin-
gen de lege plek een klein beetje mogen opvullen. 
 

            Ook namens de redactieleden  
Hans Hinkamp  en Dianne te Paske, 

                                                                         Marja Koster 

         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Open tafel 
 
Het is alweer anderhalf jaar geleden dat we met el-
kaar gegeten hebben. In die tijd is er veel gebeurd. Er 
is iemand van ons overleden en een paar zijn er ver-
huisd naar een verpleeghuis. Of wonen nog thuis 
maar zijn niet meer in staat om te komen. 
 
Maar nu is het tijd om weer te beginnen en wel op 
vrijdag 15 oktober 2021. Inloop v.a. 11:30 en om 
12.00 uur aan tafel. De kosten zijn 5 euro per per-
soon. 
 
Joke Lensink heeft aangegeven dat ze wil stoppen. Op 
15 oktober kookt ze voor de laatste keer. Ze wordt 
opgevolgd door Annelies Romijn. 
 
Omdat het groepje wat kleiner geworden is verwel-
komen we graag nieuwe gasten. Iedereen die niet 
graag alleen eet mag aanschuiven. Wel even aanmel-
den want dan weten we hoeveel borden er op tafel 
moeten staan. 

Joke Rouwhorst 
0544-373662 

 
Terwijl ik dit schrijf is nog niet bekend of we gebruik 
moeten maken van een QR-code of een zelftest. Als 
dat het geval is gaan we 15 oktober nog niet begin-
nen. 
 

 
 

 
We willen alle mensen bedanken die ons door middel 
van bezoek, lieve woorden, bloemen en een 
enorme bult kaarten hebben ondersteund.  We heb-
ben hier heel veel warmte en kracht door opgedaan. 
Er is door ons nog een hele moeilijke weg te gaan en 
we bidden om wijsheid, geduld en kracht!!! 
 

Met vriendelijke groet, 
Bernarda, Ed, Maarten en Henk-Jan Roelofswaard 

 

 

 
Giften 
 
Via mevrouw  Ans Staring  €20,-  voor het pastoraat. 
Via mevrouw Truus de Bruijn  € 20,- voor Algemeen 
Kerkenwerk. 
Via mevrouw Joke Rouwhorst € 10,-  voor orgelon-
derhoud. 
Waarvoor dank! 

 

Verschijningsdata Op Weg 2021 
 
verschijnt:  inleveren kopij: 
week voor 7 nov. maandag 25 okt. 
week voor 5 dec. maandag 22 nov. 

 

De redactie 
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De erfenis van Henri Nouwen (1932-1996) 
 
De erfenis van de katholieke priester en schrijver 
Henri Nouwen (1932-1996) inspireerde in de afgelo-
pen 25 jaar na zijn overlijden nog steeds miljoenen 
mensen over de hele wereld. Nouwen werd geboren 
op 24 januari 1932 in Nijkerk en overleed op 21 sep-
tember 1996 in een ziekenhuis in Hilversum aan een 
hartinfarct.  
 
Hij was toen 
op doorreis 
van Canada 
via zijn ge-
boorteland 
Nederland 
naar Rusland, 
waar filmop-
namen zouden worden gemaakt van zijn bekende 
boek ‘Eindelijk thuis’. Ik kwam hem in oktober 1990 
op het spoor toen de Evangelische Omroep een do-
cumentaire over zijn leven en werken vertoonde. Zijn 
levensverhaal en zijn gedachtegoed lieten mij niet 
los.mmmmmmmmmmmmmmmmmm 
In de loop der jaren las ik verschillende van zijn in-
middels 40 uitgegeven boeken. Ter gelegenheid van 
de herdenking van zijn 25ste sterfdag verscheen er 
onlangs een special over zijn leven, zijn werk en zijn 
boodschap. 
Wie was Henri Nouwen? Henri Nouwen groeide op in 
Nijkerk in een gegoed katholiek gezin. Zijn vader was 
hoogleraar in het notarieel recht. Na zijn priesterwij-
ding door kardinaal Alfrink (ook een Nijkerker) stu-
deerde Nouwen theologie en psychologie in Nijme-
gen en in de Verenigde Staten. Vervolgens werd hij 
professor aan verschillende topuniversiteiten in de VS 
(Notre Dame, Yale en Harvard).mmmmmmmmmmm 
Zijn colleges in de praktische theologie werden door 
honderden studenten bezocht. Hij wist het evangelie  
van Jezus Christus vanuit een innerlijke inspiratie en 
betrokkenheid in het gewone leven van mensen te 
vertolken. Hij was op en top een pastor die omzag 
naar zijn medemens. Zijn dwangmatige verlangen 
naar liefde dreef hem naar de bron van liefde, Jezus 
Christus. Vanuit deze liefde was zijn pastorale hart 
dag en nacht betrokken op mensen in kwetsbare 
omstandigheden. 
Zijn eigen leven was een kwetsbare zoektocht. In 
deze zoektocht kwam bij hem de vraag op in hoever-
re zijn professoraat aan de verschillende universitei-
ten en de eer en roem die hem te beurt vielen hem 
nog voldoening schonken. Moest hij zich vanuit zijn 
Christelijke levenshouding niet inzetten voor de 
kwetsbare naaste? Vanuit een persoonlijke crisissitu-
atie, die hij onder andere doorbracht in de sloppen-
wijken van Zuid-Amerika, kwam hij tot de conclusie 

dat hij zich moest inzetten voor mensen met beper-
kingen. 
Uiteindelijk vond hij zijn thuis in de Ark-gemeenschap 
Daybreak in Toronto in Canada, waar hij ging samen-
wonen met mensen met verstandelijke beperkingen. 
Hij werd de persoonlijke coach van de zwaar gehan-
dicapte man Adam. Hij verzorgde hem van de vroege 
morgen tot de late avond. Hij zag in deze Adam een 
heel bijzonder mens van wie hij, als de geleerde pro-
fessor, nog veel kon leren.mmmmmmmmmmmmmm 

 

Er wordt wel gezegd dat alle boeken van Henri 
Nouwen uiteindelijk over een ding gaan: dat wij allen 
een geliefd kind van God zijn. Dit laatste straalde hij 
ook uit in zijn persoonlijke levenssfeer en in zijn om-
gang met mensen. Met zijn leven en werk raakt 
Nouwen ons in het hart en wijst hij ons op het hart 
van God dat groter is dan het onze. 
Toen Nouwen op de laatste dag van zijn leven in het 
Tergooiziekenhuis in Hilversum bezoek kreeg van zijn 
vriend Jan van de Bosch begroette hij hem met de 
woorden: ‘God is getrouw!’mmmmmmmmmmmmm 
 
In de laatste periode van zijn leven schreef hij het 
boek ‘Eindelijk thuis’. Dit boek kan worden be-
schouwd als het meest voltooide en beste boek van 
Nouwen. Het is geschreven bij het ondervinden van 
een diepe geestelijke ervaring bij het zien van Rem-
brandts schilderij over de gelijkenis van de verloren 
zoon. In het schilderij ontdekt hij dat er een periode 
in zijn leven was dat hij de keurige oppassende oud-
ste zoon was, waarna een periode volgde waarin hij 
in een persoonlijke crisissituatie de jongste zoon was 
die op drift was geraakt en dat hij ten slotte het beeld 
van de vader vertoonde, die zich het lot van mensen 
met beperkingen aantrekt en met hen optrekt in 
goede en in slechte tijden. God is en blijft getrouw in 
alle omstandigheden van het leven.mmmmmmmm 
 
Een kerngedachte in het leven en in het gedachte-
goed van Henri Nouwen is de volgende: 
“Ik wil heel eenvoudig zeggen dat u en ik geliefde 
dochters en zonen van God zijn. Dat is nogal een be-
wering, want we zijn snel geneigd te denken dat we 
zijn wat we doen, dat we zijn wat anderen zeggen dat 
we zijn én dat we zijn wat we bezitten. De waarheid 
die Jezus ons toevertrouwt is echter dat we zijn als 
Jezus zelf: geliefd kind van God. In deze wereld die 
voortdurend zegt: ‘Je bent wat je doet, je bent wat ze  
van je zeggen, je bent wat je bezit’, is het van levens-
belang te luisteren naar de stem die niet moe wordt 
te zeggen: ‘Jij bent mijn geliefd kind. Jij kunt bij mij 
geen kwaad doen’.“ Met deze wetenschap mogen wij 
geliefd zijn en thuiskomen! Henri Nouwen heeft het 
ons met vallen en opstaan voorgeleefd.mmmmm 
           Steven Kuijt 
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Het volgende nummer. . .   
 

voor de maand november komt uit in de week voor 
zondag 3 november 2021.  
Kopij moet uiterlijk maandag 25 oktober 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. M. Koster-Spilker,  06 - 11 28 02 84 
Mevr. D. te Paske, tel. 06 - 10 61 97 58  (website)  
 
Mevr. G. Bijker-Middelbrink   in dankbare herinnering 
 
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 3 oktober 
10.00 uur ds. J.J. Hinkamp 
aanvullende collecte: Vredesweek 
 
zondag 10 oktober 
10.00 uur ds. D. Pruiksma 
aanvullende collecte: Kerk & Israel 
 
zondag 17 oktober 
10.00 uur ds. J.J. Hinkamp 
aanvullende collecte: eigen project diaconie 
 
zondag 24 oktober 
10.00 uur ds. J.J. Hinkamp 
AKZ-dienst: Bijbelzondag 
aanvullende collecte: NBG 
 
zondag 31 oktober 
10.00 uur ds. J.J. Hinkamp 
aanvullende collecte: koffie Johanneshof 
 
woensdag 3 november 
19.30 uur ds. J.J. Hinkamp 
Dankdag 
aanvullende collecte: KerkTV 
 
zondag 7 november 
10.00 uur ds. J.J. Hinkamp 
aanvullende collecte: KIA, zending 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
Alle diensten zijn te zien op kerkdienstgemist.nl mmm  
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/

