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Herfstimpressie in het bos 
 

De zon werpt gouden stralen op mijn pad. 
Ik zet mijn voet op ‘t afgevallen blad 

en struin behoedzaam voort. 
Geen mens die mij hier stoort. 

Het is zo stil, zo stil hier om mij heen. 
Ik waan mij in dit sprookjesbos alleen. 

Een rood-met-witte-stippen paddenstoel 
geeft een welhaast euforisch herfstgevoel. 

 
Heeft onze Schepper met zijn verfpalet, 

voor míj die toverkleuren neergezet? 
Het bladerpad dat knispert en dat kraakt: 

De zomer, die een laatste zucht nog slaakt. 
Een nieuw seizoen, de zomer is voorbij. 

Maar déze fraaie dag, die krijg je nog van mij. 
 
Bron: Gedichtensite.nl, Jelly Verwaal 
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 Luiken dicht of luiken open? 
 

 
 
Lang geleden. We woonden nog in het dorp Elst. Met 
vier kinderen. Naast ‘de buurvrouwtjes’. Twee zussen 
die nog in het ouderlijk huis woonden. Ouders over-
leden. Broers ook. Maar zij dus nog samen in de oude 
boerderij. Af en toe over het gaas van hun kippenhok 
ijsjes gevend aan de kinderen. ’s Avonds voor ze sa-
men in  het smalle tweepersoonsbed stapten eerst de 
luiken sluitend aan de voorkant van het huis. ’s Och-
tends keken we altijd even of de luiken open waren. 
Dan was het goed. Waren ze weer gezond opgestaan. 
 
Luiken. Je ziet ze nog her en der. Soms enkel nog voor 
de sier. In kleuren die passen bij de omgeving. Be-
scherming tegen wind en regen. Bescherming tegen 
kou of warmte. In plaats van de houten luiken te-
genwoordig vaak rolluiken.  
 
Luiken. Ze houden buiten waar je binnen geen be-
hoefte aan hebt. Letterlijk zoals  bij de buurvrouw-
tjes. 
Maar je zou ook figuurlijk de luiken wel eens willen 
sluiten. Zoveel dat op je af komt. Zoveel waar je je 
tegen wilt beschermen. Waar je even geen zicht op 
zou willen hebben. 
 
Onlangs hield  onze televisie er mee op. Gevolg? Even 
gingen de luiken dicht naar de wereld toe. Geen 
beelden van wanhopige mensen die hun hele hebben 
en houden in vlammen zagen opgaan. Van wanhopi-
ge mensen die na een aardbeving letterlijk met lege 
handen stonden. Van wanhopige ouders die met hun 
kinderen een land wilden ontvluchten.  
 
Er komt een woord bij me op. Oogluikend. Met direct 
daarna de combinatie ‘oogluikend toestaan’. Als be-
tekenis wordt gegeven: iets toestaan wat eigenlijk 
niet mag door te doen of je er niet van weet. Eigen-
lijk. Ook zo’n woord. Eigenlijk beter van niet maar . . . 
 
En na maar komt de uitleg. Komen de excuses. Of 
beter gezegd misschien, komen de smoesjes. Onze 
televisie was stuk. Maar de krant kwam nog wel.  

En in die krant legio voorbeelden van alle soorten van 
uitleg. Van excuses. Van smoesjes.  
Een noodsituatie in Afghanistan? Tjonge jonge. Wie 
had dat gedacht. Dat kon toch niemand zien aanko-
men. Toch? 

 

Boze organisatoren van evenementen. Waarom wel 
races in Zandvoort?  Volle voetbalstadions? En geen 
aangepaste festivals? Met twee maten meten? Nee 
toch? 

 

Oogluikend. Een oogje dichtdoen. Waarom zou je dat 
doen? Omdat het beter uitkomt op dat moment? 
Omdat je niet anders kan? Of is het omdat je niet 
anders wilt? 

 

Je luiken sluiten als bescherming is één ding. Maar als 
jouw bescherming inhoudt dat een ander daar de 
dupe van wordt is er iets mis. Dat is net zo iets als de 
deur niet opendoen voor iemand die bij jou om hulp 
komt vragen. 
 

“Ja maar”, zal je zeggen, “het valt niet mee hoor. Hoe 
weet je nou waar je goed aan doet? Zo ingewikkeld 
allemaal. Het is geen potje voetbal met een scheids-
rechter die op zijn fluitje blaast. En die wijst waar je 
moet staan. Wie de vrije trap mag nemen. En weet hij 
of zij het niet dan gaan ze te rade bij de VAR. De Vi-
deo Assistant Referee. Een hulpscheids die video-
beelden terugkijkt. Maar zo gaat het in het gewone 
leven niet hoor”. 
 

Nou, een beetje wel denk ik. Als er één is die schei-
ding maakt tussen wat wel en wat niet kan is het die 
man die mensen liet zien hoe het gewone leven be-
doeld is. Niet door videobeelden te laten zien. Maar 
door woorden te geven met uitleg. Tien woorden. 
Met als samenvatting Heb je naaste lief als jezelf. 
Duidelijke taal. 
 

Als jouw hebben en houden in vlammen opgaat, wat 
hoop je dan dat mensen je wensen? Als jij met lege 
handen staat na een aardbeving, wat hoop je dan dat 
mensen je wensen? Als jij je, met of zonder gezin of 
familie, onveilig en bedreigd voelt in je land, wat 
hoop je dan dat mensen je wensen? 

 

Ik zou in elk geval hopen dat ze hun luiken niet sluiten 
om me uit beeld te houden. En dat ze niet oogluikend 
toestaan wat er gebeurt.  
 

Ik heb het gevoel dat we veel oogluikend toestaan 
omdat we er geen raad mee weten. Omdat we bang 
zijn voor de consequenties als we inderdaad die 
woorden je naaste liefhebben als jezelf in praktijk 
zouden brengen.                                                      
                                                                                      Marja
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Pastorpraat ds. Hinkamp  
 

Af en toe maak ik er gebruik van, van de woor-
den “ik heb goed nieuws en slecht nieuws”. 
Zoals bij die heerlijke openluchtdienst ‘vreemde 
vogels’ bij de Neeth. Na het eerste lied van San-
dra Vanreys: “Ik heb goed nieuws en slecht 

nieuws.  Het slechte nieuws is dat het lied al af is. Het 
goede nieuws is dat ze nog heel wat meer zal gaan 
zingen.”  
 

 
 

Aan het begin van een nieuw seizoen in het kerken-
werk is het ook een beetje een goed nieuws en slecht 
nieuws verhaal geworden. Het slechte nieuws is dat 
we nog steeds niet van de beperkingen af zijn. Als 
kerk blijven we daar gewoon de geldende richtlijnen 
voor volgen. Dat is in ons geval de 1,5 meter af-
standsregel (en daardoor minder mensen en toch nog 
reserveren) en met de samenzang in kerkdiensten 
toch maar wat minder zingen. 
 

Het goede nieuws is dat we vergeleken met vorig jaar 
er van uit gaan dat er (nu een grote meerderheid is 
gevaccineerd) weer meer ruimte is om activiteiten op 
te zetten. Na een seizoen zonder activiteiten van de 
commissie Vorming en Toerusting hebben we nu 
weer een volledig programma in de steigers gezet. 
Nog even geen bekende namen, zoals Andries Knevel, 
Reinier van den Berg of Hella van der Wijst. Want 
alles is nog te onzeker. Daarom halen we de sprekers 
maar van wat dichter bij huis (al dan niet op loopaf-
stand). En anders proberen we gewoon weer passend 
vervoer te regelen! 
 

 
 

Ook voor de invulling van andere plannen gaan we 
samen aan de slag. Achter de schermen zijn we al 
begonnen met kijken naar mogelijkheden voor de 
Kerkproeverij, Top2000-kerkdienst, Kliederkerk, wan-
delingen en een eventuele heropening van een ‘Kerk-
café’. Lijkt het je leuk om hier in mee te denken laat 
het mij dan even weten. Zo staat er al weer heel wat 
op het verlanglijstje! Waar een kleine kerk groot in 
kan zijn! 
 

Nu maar hopen dat er geen volgende coronagolven 
komen die roet in het eten gooien, of erger nog waar 
mensen heel ernstig ziek van worden. Er is dus nog 
steeds heel veel onzeker in deze zomer die eigenlijk 
geen zomer wilde worden. En voor mij was het een 
vakantietijd die niet heel echt een vakantietijd wilde 
worden. Daar tellen in dit geval ook de zorgen over 
de gezondheid en het uiteindelijke overlijden van 
mijn moeder op 27 juli in mee. Na het eerder overlij-
den (zeven jaar geleden) van mijn vader voelt het aan 
als een einde van een tijdperk. Gelukkig voor mij wel 
een goed tijdperk.  
 

Met dat dubbele gevoel, aan het begin van een nieuw 
tijdperk in de kerk, ben ik dan weer terug bij dat ‘ik 
heb goed nieuws en slecht nieuws’. Soms is het dan 
een onbedoelde kant van mijn werkzaamheden dat ik 
beroepshalve dagelijks bezig ben met het evangelie.  
Dat woord betekent (letterlijk)? Juist: ‘goed nieuws’! 
Of zoals oud collega ds. Margreet Bouwman-Lasseur 
het zo mooi over het kerkenwerk wist te zeggen ‘De 
eerste zegen is voor jezelf’. En gelukkig voelt dat ook 
regelmatig zo. Daarom kijk ik onverminderd enthou-
siast uit naar een nieuw seizoen, naar mooie ontmoe-
tingen en aansprekende activiteiten. In de woorden 
van presentator Jeroen Pauw: “We gaan beginnen!” 
 

Hartelijke groeten, Hans Hinkamp 
 
 

 
 

 
Verdrietig bericht. 

 
Ons bereikte het verdrietige bericht dat  

Grietje Bijker is overleden. 
 
Jarenlang was ze redactielid van dit kerkblad en van 
de voorgangers van op Weg. We wensen haar man 
en verdere familie veel sterkte. In het volgende 
nummer een uitgebreider schrijven. 
 
                                 De redactie, Marja, Hans en Dianne 
 

 



4 

 

 

In memoriam  
Helga van Benthem - Schepers 
 
Na een korte ziekenhuisopname in Winterswijk 
overleed Helga van Benthem in de vroege och-
tend van maandag 26 juli.  
Met de volgende woorden heeft de familie 
haar overlijden kenbaar gemaakt. “Bedroefd, 

maar ook dankbaar dat haar verdere pijn bespaard is 
gebleven laten wij u weten dat na een kortstondige 
ziekte is overleden mijn lieve vrouw, onze lieve moe-
der, trotse oma en overgrootmoeder Helga van Ben-
them – Schepers, echtgenote van Corrie van Ben-
them.” 
Helga van Benthem werd op 13 augustus 1939 gebo-
ren in Nordhorn (Duitsland) en heeft geen gemakke-
lijke jeugd gekend.   
Ze leerde Cor van Benthem uit Oldenzaal kennen, ze 
trouwden en gingen inwonen bij haar schoonouders 
om daarna een eigen leven op te kunnen bouwen. Er 
werden drie jongens geboren, later kwamen er klein-
kinderen en een achterkleinkind. 
Helga was blij met het kunnen geven van liefde, met 
het ontvangen van liefde, met lieve mensen om zich 
heen die er voor hen waren.  
Lichamelijk leverde ze steeds meer in. Kerkbezoek 
was niet meer mogelijk, dat werd gemist. Gelukkig 
lukte het nog wel de ouderenmiddagen van de kerk 
te bezoeken. 
Evenals haar man werd ook Helga vorig jaar getroffen 
door corona. Samen lagen ze in het ziekenhuis. 
Daarna, zo vertelde de familie, is zij niet meer degene 
geworden als van vóór die tijd. 
Zaterdag 31 juli hebben we tijdens een dienst in de 
aula van het crematorium in Aalten definitief afscheid 
van haar genomen. Woorden uit Prediker werden 
gelezen, waar gezegd wordt dat er voor alles een tijd 
is.  
We luisterden naar mooie liederen, zo ook het lied:  
“U bid ik aan, o macht der liefde” met de bij haar 
passende woorden: “In plaats van aan mijzelf te den-
ken, wil ‘k U geheel mijn leven schenken. Bij U is rust, 
bij U verblijden, aan U wil ook mijn hart zich wijden.” 
We wensen haar man, kinderen en kleinkinderen 
Gods kracht in dit gemis en het vertrouwen dat ook 
voorbij de grenzen van de dood, God er is. 
 
                                                                     Gaatske Braam 
 
 
 
 
 
 
 
 

In memoriam Dini Scholte - Laning 
 

Maandag 30 augustus namen we in de kleine kring 
van familie en vrienden in de Johanneskerk afscheid 
van Dini Scholte - Laning. Door de jaren heen was ze 
altijd betrokken met het lief en leed van anderen en 
mensen in de knel.  
 

Haar leven begon in het Groningse Haren. Na de 
schooltijd trok de zorg. Ze vond werk in het diacones-
senhuis in Emmen, waar ze zeven jaar werkte. In het 
ziekenhuis leerde ze Jan Scholte kennen, een patiënt 
die veel meer zou worden dan dat! 
 

In de uitvaartdienst waren er warme en ontroerende 
woorden door de kinderen en kleinkinderen, waaruit 
veel liefde sprak. In het kerkenwerk was ze jarenlang 
heel actief; van jeugdwerk tot scriba, contact met 
Herold en 25 jaar lang verzorgde ze de ledenadmi-
nistratie. Daarnaast werkte ze als vrijwilliger en in het 
bestuur van de Stichting Ontwikkelingswerk Lichten-
voorde. Kinderen in de knel konden bij Dini en Jan 
terecht voor onderdak. Omdat ze betrokken bleef 
met mensen en het nieuws was het gemakkelijk haar 
werkelijke leeftijd te vergeten; ze bleef jong van hart.  
 

Ruim een jaar geleden veranderde in één nacht haar 
leven. Ze werd op het vertrouwde vakantieadres in 
Ommen getroffen door een herseninfarct. Een zwaar 
revalidatietraject volgde. Haar doorzettingsvermogen 
was ongekend. Na de Pronsweide kreeg ze een plaats 
in de Hof van Flierbeek, dichterbij haar man Jan. Wat 
er ook gebeurde; het onafscheidelijke bleef: twee 
zielsverwanten. Dinsdag 24 augustus kreeg haar li-
chaam weer een zware klap te verwerken. Deze keer 
was het meer dan het aan kon. 
 

In de overdenking klonk de trouwtekst: “Indien Uw 
aangezicht niet medegaan zal, doe ons van hier niet 
optrekken!” Het zijn woorden waarmee je mensen op 
weg kunt sturen door het leven heen: een God die 
meegaat en mensen goedgezind is. Dát is geloven 
zoals geloven bedoeld is. Geen boze God maar God 
die zegt: “Ik laat je niet alleen als je mij daar om 
vraagt”. In dát vertrouwen droegen wij het leven van 
Dini Scholte over aan Gods ontferming.  
 

Wij wensen haar man Jan, de kinderen en kleinkin-
deren en allen die geraakt zijn door dit verlies sterkte 
toe. Dat ze steun mogen vinden bij elkaar en in 
woorden van Gods trouw.  
 

ds. Hans Hinkamp 
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Verjaardagen 

 
 
11 september Mevr. J.C. Meijerink 
  Kievitstraat 75 K 126 
  7132 DA  Lichtenvoorde 
`  86 jaar 
14 september Mevr. J.T. Lubbers - Lensink 
  Nieuwe Maat 3 
  7131 EK  Lichtenoorde 

80 jaar 
17 september Mevr. G.M. ter Haar - Lindeboom 
  Esstraat 10 35 
  7131 CT  Lichtenvoorde 
  88 jaar 
19 september Mevr. A.A.J. Magis - Geerling 
  Kievitstraat 75 K 027 
  7132 DA  Lichtenvoorde 
  94 jaar 
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 
 
 
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 
 
27 juni            mevrouw Meijerink – Klaver 
           Lijsterbesstraat 2 
04 juli             mevrouw Beestman 
                        Pastor Sanderstraat 1/05 
11 juli             de heer en mevrouw Helmink 
                        Gebr. Ketteringstraat 16 
18 juli             de heer en mevrouw Tamminga 
                        Diepenbrockstraat 13 
25 juli             mevrouw Deten 
                        Aaltenseweg 12 E 
01 augustus  de familie Hinkamp  
                        Dijkstraat 17 
08 augustus  de heer en mevrouw te Bokkel 
                        Beukstraat 2 
15 augustus  Sandra Vanreys 
                        AKZ dienst 
22 augustus  mevrouw Wesselink- te Kronnie  
                        Kievitstraat 75  K006 
   

 
 
 

 
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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Kerkenraadsvergadering van 30 juni 2021  
 
Sinds november 2020 is er weer een kerken-
raadsvergadering met de gehele kerkenraad. In 
de tussentijd heeft het moderamen-plus (het 
moderamen uitgebreid met enkele leden) de 
besluitvorming voor zijn rekening genomen, 
uiteraard met terugkoppeling naar de gehele  

         kerkenraad.  

 

- Welkom en afscheid kerkenraadsleden. 
Allereerst verwelkomt de voorzitter Sjors Tamminga 
de nieuwe kerkenraadsleden. Dit zijn Thea Brouwer, 
Mirjam Boomkamp (beiden diaken), Bernarda Roe-
lofswaard (ouderling) en Gerrit Schepers (kerkrent-
meester). Fijn dat er weer gemeenteleden bereid zijn 
gevonden ambtsdrager te worden.  Gerrit Schepers 
moet nog worden bevestigd. Op het moment dat u 
dit leest is dit gebeurd.  
We nemen vervolgens afscheid van Jeroen Wilden-
beest, die als diaken (penningmeester) gedurende 16 
jaar onze gemeente heeft gediend. Daarnaast heeft 
hij zich mede met de techniek beziggehouden. De 
voorzitter spreekt heel veel dank uit. Met bloemen, 
de traditionele pen en applaus nemen we afscheid.     

 

- Kerkrentmeesters 
Een belangrijk aandachtspunt van het college is de 
toekomst van de panden Rentenierstraat 20 en 5. Bij 
nr. 20 (de Ni’je Wehmerhof) wordt gestreefd naar 
verkoop. Voor nr. 5 (de winkel) wordt gezocht naar 
mogelijkheden van woningbouw. De gemeente Oost-
Gelre staat hier positief tegenover. Voorshands is het 
pand nog verhuurd.  

   

- Jaarrekeningen 2020 van diaconie en kerk 
Beide jaarrekeningen worden vastgesteld. In het 
kerkblad van juli/augustus bent u hierover geïnfor-
meerd.   

 

- Beheer Johanneshof 
Het gebruik van de Johanneshof neemt weer toe en 
normaliseert zich. Verder is vermeldingswaard dat 
met ingang van september een pinautomaat in ge-
bruik wordt genomen. Ook zullen voor het eerst na 
elf jaar de prijzen voor de consumpties worden ver-
hoogd. In een artikel elders in dit blad wordt u hier-
over uitgebreider geïnformeerd.  
Afgesproken wordt dat we op zondag weer een 
tweede kopje koffie kunnen drinken na de dienst.    

 

- Jaarverslag PVG 
Het jaarverslag wordt voor kennisgeving aangeno-
men. Corona heeft de activiteiten voor het grootste 
deel stilgelegd. Het bestuur van de PVG beraadt zich 
over de toekomst. Er is nog een klein groepje mensen 
over door ziekte, overlijden en ouderdom. De PVG 
gaat bezien hoeveel mensen nog kunnen komen. Met 

een kleine groep is een spreker te duur. Met de over-
blijvende bezoekers wordt overlegd wat en hoe te 
doen.     

 

- Kerk voor de toekomst.   
In vorige verslagen hebben we u hierover reeds geïn-
formeerd. Inmiddels heeft een verdere uitwerking 
plaatsgevonden.  Gedacht wordt aan kerkenraad met 
werkgroepen daaronder en wel de werkgroepen pas-
toraat, kerkdiensten, diaconaat, beheer, Vorming en 
Toerusting en communicatie.  Hierbij wordt de ge-
meente actief betrokken. Niet de kerkenraad is de 
“kerk” maar alle mensen samen. In iedere werkgroep 
is er minstens één ambtsdrager. Hiermee is de ver-
binding met de kerkenraad gewaarborgd. Taakstelling 
en een eventueel budget worden door de kerkenraad 
vastgesteld. Aan de colleges (diaconie, kerkrentmees-
ters, ouderlingen) is een reactie gevraagd. Kortom 
een fase van oriëntatie. U gaat hiervan nog meer 
horen.    

 

- Dahlia Kunstobjecten Route 
Na het succes van vorig jaar, geïnitieerd door de He-
roldgroep, wordt er dit jaar een vervolg aangegeven. 
Niet meer alleen door de Heroldgroep, maar breder. 
Een aantal mensen hebben zich opgegeven en er is 
een ontwerp, wederom van Luuk Smees. Symbolen 
van verschillende komaf vormen samen het woord 
“co-exist”, hetgeen staat voor samenleven. In het 
kerkblad staat elders een verdere toelichting.  
 

- Jeugdwerk.  
Hans Hinkamp beziet de mogelijkheden van Klieder-
kerk of andere groepen.  

 

- Vorming en Toerusting 
De voorzitter praat ons bij. Er is een programma in 
voorbereiding met lezingen, Christmas Carols, ge-
spreksmiddagen/-avonden en een bezoek aan de 
Jacobskerk in Winterswijk. Ook bloemschikken komt 
weer. 

 

- Vacatures 
Vier ambtsdragers stoppen per januari 2022. Dit zijn 
Bert Baarsma en Jan Onnink (beide kerkrentmees-
ters), Hillie Ikink en André Koskamp (beiden diaken). 

 

- Rondvraag 
Het bezoekwerk wordt weer opgepakt. We gaan be-
zien in overleg met Careaz of we iets kunnen beteke-
nen voor de mensen in Antoniushove.          

     

Hebt u vragen naar aanleiding van de verslagen van 
de kerkenraadsvergadering? U kunt altijd contact 
opnemen met de scriba of een ander lid van de ker-
kenraad.   

                                                                
                                                       Namens de kerkenraad 
                                                        Flip de Bruijn, notulist. 
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Van de diaconie 
 
Afgelopen maanden heeft de diaconie de volgende 
doelen ondersteund: 
 
CliniClowns 
CliniClowns doen er alles aan om te zorgen dat zieke 
kinderen, kinderen met een beperking en mensen 
met dementie weer even zichzelf kunnen zijn. 
 
Bij CliniClowns werken ruim 95 professioneel opge-
leide clowns, professionele acteurs en actrices die 
zich hebben gespecialiseerd in ‘Health Care Clow-
ning’. Alle CliniClowns hebben eerst een kleinkunst-
opleiding gedaan of hebben als theatermaker ge-
werkt en daarna een speciale training gekregen. 
 
De diaconie heeft Cliniclowns gevraagd of de gift 
besteed kon worden aan een doel in onze regio. 
 
Een voorstel van Cliniclowns was dat de gift besteed 
zou worden aan het ‘Klein Zintuigen Orkest’.  
Speciaal onderwijs scholen worden bezocht met deze 
muzikale voorstelling die alle zintuigen prikkelt. Met 
humor, creativiteit en improvisatiespel wordt voor 
ontspanning, plezier, en echt contact gezorgd. Het 
Klein Zintuigen Orkest is speciaal voor kinderen met 
een verstandelijke of meervoudige beperking t/m 18 
jaar, in het verleden is ook de Hamelandschool in 
Lichtenvoorde eens bezocht door het Klein Zintuigen 
Orkest. 
 

 
 
Dit leek ons een goede besteding van onze gift! 
 
Voor meer informatie, zie https://www.cliniclowns.nl 
 
World Servants 
 
World Servants organiseert werkvakanties voor met 
name jongeren naar ontwikkelingslanden. Jaarlijks 
gaan er zo’n 800 mensen uit heel Nederland met 
World Servants op een werkvakantie naar landen 
zoals Equador, Bangladesh, Malawi, Myanmar, 
Rwanda en Bolivia. 

Daar bouwen ze aan bijvoorbeeld een school of 
kliniek. Deze projecten duren twee tot drie weken. In 
die tijd gebeurt er veel. Aan het eind van de drie 
weken staat er een gebouw waar de hele 
gemeenschap iets aan heeft.  

Lokale partnerorganisaties werken samen met World 
Servants en zorgen ervoor dat er bijvoorbeeld een 
leraar voor de klas komt en dat er lesboeken zijn. Of 
dat er personeel komt in de pasgebouwde kliniek. 

Maar, deelnemers aan de projecten veranderen ook 
zelf. De ontmoeting met de bevolking in het 
buitenland maakt diepe indruk. Er wordt samen 
gepraat en samen gebouwd en misschien wordt er 
ook een potje voetbal gespeeld. Ook verblijven de 
groepen dichtbij de gemeenschap. De deelnemers 
leren dat je iets voor een ander kunt betekenen, ver 
weg én dichtbij. 

Aanvullende collectes juli en augustus: 
 
5 september Werelddiaconaat (KIA) 
 
Ghana- een sterke kerk op een kwetsbare plek 
Veel jongeren in het arme noorden van Ghana trek-
ken naar de hoofdstad Accra, in de hoop daar werk te 
vinden. Sommigen van hen komen bedrogen uit. De 
Ghanese kerk wil het vertrek van jongeren uit het 
noorden ontmoedigen door hen kansen te bieden in 
hun eigen dorp. 
Met steun van Kerk in Actie kunnen ze een praktisch 
vak leren, zoals kleermaker, kapper of timmerman.  
Ook organiseert de kerk alfabetiseringscursussen 
waarbij zowel volwassenen als jongeren leren lezen 
op basis van teksten uit de bijbel. Zo laat de kerk zien 
dat ze niet alleen de eigen gemeenteleden onder-
steunt, maar ook van betekenis wil zijn voor de om-
geving. 
 
Meer lezen? 
kerkinactie.nl/kerknoordghana 
 
12 september Bloemen kerk 
19 september Herold 
26 september Onkosten AKZ diensten  
 
 
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 mocht u wellicht zelf ondersteuning nodig heb-
ben, in welke vorm dan ook, neem dan gerust contact 
op. 
Het totaal binnengekomen bedrag aan collecten zal 
evenredig verdeeld worden tussen kerk, diaconie en 
de verschillende aanvullende collecten.  
 

                                     Namens de diaconie, 
                                     Frits Schutten en André Koskamp 

                                     diaconie@pkn-lichtenvoorde.nl 
                                     0544-376468 
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Woord uit de regio – Gezondheid 
 
Deze vaste rubriek in Op Weg wordt verzorgd 
door voorgangers uit de regio. Zelf ben ik er één 
van. Voor september was het mijn beurt. Deze 
tekst is ontleend aan een van de stukjes in de 

Elna. 
 

De temperatuur was eindelijk weer onder de 30 gra-
den. Geen zon. Na een goede nachtrust een mooie 
gelegenheid om de benen te strekken voor een rond-
je door het mooie Achterhoekse buitengebied. Om 
mijzelf niet voorbij te rennen mag de hartslagmeter 
het tempo bepalen. Iedere kilometer hoor ik over 
mijn oortjes de afstand, gemiddelde snelheid én de 
hartslag. 

 Na de eerste kilometer 
is de hartslag uit het 
boekje, niet te hoog en 
niet te laag. Even later 
breekt de zon volop 
door en loopt de stoffi-
ge zandweg op. De 
hartslag stijgt. Direct 
een mooie les: even een 
paar stapjes terug, 
tempo lager. Dat is 
geen teken van zwakte 

maar reageren op de situatie. Soms is langzamer een 
grotere uitdaging dan sneller! 
 

Ik vind het een mooi beeld voor het omgaan met 
zorgen, of als je ergens als een berg tegenop ziet. In 
ieder leven gebeuren er dingen waarover je je heel 
druk kunt maken, of over op kunt winden. Vul het zelf 
maar in. De hartslag gaat flink omhoog! Misschien 
goed om dan even te bedenken: als je hartslag de 
hoogte inschiet kun je soms beter een stapje terug 
doen om erger(nis) te voorkomen. Luisteren naar het 
hart. 
 

Bij een volgende heel zande-
rige zandweg hoor ik in mijn 
oortjes muziek (Neal Morse: 
Momentum, live 2007) met 
woorden over de profeet 
Ezechiël. Hij ziet een dal met 
dorre doodsbeenderen. Is 
hier leven mogelijk?  
 

Het zand stuift rond mijn voeten en alles is dor en 
droog! Het antwoord bij Ezechiël: voor God is alles 
mogelijk. Mijn hart begint weer wat sneller te klop-
pen. Maar het voelt wel anders aan. Nu mag het. De 
volgende kilometer voelt het alsof ik de wind in de 
rug heb. Ik volg weer het ritme van mijn hart. 
 

                      Met een ‘hart’elijke groet, Hans Hinkamp 

De eerste dag,  
een mijmering over werken en rusten. 
 
Zondag is de eerste dag van de nieuwe week. Dacht ik 
altijd. Mijn vrouw had onlangs een uitvoerige gedach-
tewisseling met haar oppaskinderen, voor wie het 
volstrekt evident was dat maandag de eerste dag van 
de nieuwe week was. Op maandag begint de school, 
op maandag moeten hun ouders weer werken. Goog-
le werd geraadpleegd, en zie daar, de meisjes kregen 
gelijk. Volgens de ISO (International Organization for 
Standardization) begint de nieuwe week op maandag, 
en dit wordt ook door de NEN (NEN 2772 is de Neder-
landse Norm, vastgesteld door het Nederlands Nor-
malisatie Instituut die de nummering van de weken 
beschrijft) bekrachtigd. Natuurlijk meldt men dat in 
de joods-christelijke traditie de zondag als eerste dag 
van de week geldt, maar elke seculiere agenda en 
kalender laat de week op maandag beginnen. Met 
aan het eind van de (werk-)week twee rustdagen, het 
weekeinde. Tegen dat idee van ''rust na werken'' valt 
joods-christelijk gezien trouwens weinig in te bren-
gen. Maar toch vind ik het een beetje ongemakkelijk 
dat een werkdag in onze agenda als begin van de 
nieuwe week geldt. Het zegt iets over het enorme 
gewicht dat in onze cultuur aan presteren, aan onze 
output gehecht wordt. Maar er zit iets in om te be-
ginnen bij de input. De zondag, in het christelijke 
geloof de grote Bevrijdingsdag, laat over al ons wer-
ken, over ons slagen en ons falen, onze successen en 
onze debacles, het licht van genade en hoop schijnen. 
Dat kan ons als individu behoeden voor al te hoge 
verwachtingen en eisen aan onszelf en aan anderen. 
Ik weet wel, die betekenis heeft het voor lang niet 
iedereen. Maar ik meen dat het onze samenleving 
niet schaden zou, als een wekelijkse dag van ont-
spanning en bezinning ook formeel, in de agenda en 
op de kalender, het beginpunt zou vormen van alle 
actie. Dan moet er ook wel een duidelijk verschil met 
de overige zes dagen merkbaar zijn. Daarom zouden 

van mij de winkels op 
zondag dicht mogen en 
kan bezorging van mijn 
pakketjes gerust een 
dag wachten. Noem het 
de laatste of de eerste 
dag van de week, één 
dag anders, een dag 
apart, zou ons als col-
lectief heel goed doen. 
Ik zeg: zondag, zo'n 
dag! 
                                        

 

Henk Fonteyn,  
predikant protestantse gemeente Tricht. 
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Een toevallige ontmoeting 
 

Als het weer het toelaat gaan wij, Dini en ik, een 
ommetje lopen in de omgeving van Flierbeek.  
Met het mooie weer lokt het naar buiten gaan wel. 
Vooral nu het voorjaar aanbreekt. Het was ‘de stille 
week’  voor Pasen. We liepen een paar straten door 
en waren weer op de terugweg naar Flierbeek. Onze 
aandacht werd getrokken door een meisje van onge-
veer acht jaar dat in de berm naast het fietspad op 
haar knietjes zat, de handjes gevouwen voor haar 
gezicht. We bleven staan kijken naar haar.  We ble-
ven verwonderd staan. Het meisje zag ons en  kwam 
naar ons toe . We vroegen of ze aan het bidden was. 
“Ja”, zei ze. “Kom maar kijken waarvoor”. Ze vertelde 
dat ze een dood en beschadigd konijntje gevonden 
had op de straat. Ze had haar papa gehaald en samen 
hebben ze het konijntje begraven in de berm. “Ik heb 
krokussen geplukt en op het grafje gelegd”, zei ze. 
“En nu bid ik voor het konijntje. Kom maar kijken”’  
en ja hoor, een vers grafje zagen we met daarop ver-
se bloemen. We vervolgden onze weg op weg naar 
huis.  We waren allebei stil. Even later kwam ze naast 
ons lopen met een paar krokussen die ze neerlegde 
op de rolstoel voor Dini. “Het konijntje kan ze wel 
missen en ik leg wel weer nieuwe. Ik wil goed doen”, 
zei ze. ”Ik heb ook gebeden voor mijn oma die over-
leden is en ook voor mijn oom die in een inrichting is. 
Ik wil goed doen”, zei ze weer. “En ik ga ook weer 
bidden voor het konijntje”. 
We vervolgden onze weg. Een paar dagen later kwa-
men we voorbij de plaats van ontmoeting en het 
grafje. Er lagen verse bloemen, gelegd door het meis-
je. We vroegen ons af of het meisje ons een spiegel 
had of heeft voorgehouden?  In ieder geval was het 
een ontmoeting die we niet hadden willen missen, 
die we niet  gezocht hadden maar die toch op onze 
weg kwam. Dit wilden we jullie niet onthouden. 
                                                         

     Groeten, 
Dini en Jan Scholte 

 
Bovenstaand is in overleg met Jan Scholte geplaatst. 

Wonderlijke ontmoetingen en een wandeling 
door onze Johanneskerk. 
 
Openstelling van de Johanneskerk,  bezoek en bezich-
tiging, van de kerk. Wat mooi is dat. 
Na jaren kerkradio en online luisteren en kijken. 
Een geweldige uitvinding. 
 

Ik wandelde door de kerk en proefde de sfeer en 
warmte weer zoals het was  als je in de kerk zat. 
De prachtige gebrandschilderde ramen , de zon die 
erdoor scheen, zo mooi. 
 

Het orgel met zijn warme klanken , in volle glorie, 
gerestaureerd in 1982 en de orgelpijpen zelfs nog van  
voor 1723, zo oud al en toch nog zo mooi klinkend. 
 

Ons mooie kerkje kan maximaal  250 mensen bergen, 
oké, nu helaas even niet, maar dat  komt wel weer! 

 

Kerk gebouwd op een oude hofkapel, in 1648. Wat 
een handwerk en toen een  heel zwaar karwei. 
 

De prachtige preekstoel dateert uit 1683 een kunst 
werk apart en nog steeds stevig genoeg. Zoveel do-
minees die er  zondag na zondag op stonden. 
 

Heb genoten van de historie en het weer voelen hoe 
het is om de kerk te bezoeken. 
 

Dank jullie  wel vrijwilligers voor de gesprekken en 
voor de open stelling. Het  wordt zeer gewaardeerd. 
 

(daarna ging ik nog naar de Bonifatiuskerk, een kleine 
kathedraal in Lichtenvoorde) 

 

Wij zijn rijk met onze historie. Laten we ervan genie-
ten. 
                                                                   Ria Stapelbroek 
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Openluchtdienst Vreemde vogels 
    
Onder zomerse en zonnige omstandigheden was het 
zondag 15 augustus goed toeven onder de grote 
boom op het erf bij camping en speelboerderij de 
Neeth voor de openluchtdienst met als thema 
Vreemde vogels. 
 
 
 

 
 

 
 
De ‘vreemde vogels’ kwamen deze zondagmorgen in 
allerlei soorten en maten voorbij. Van een entree in 
stijl, de Aaltense Country Nachtegaal Sandra Vanreys, 
de duif, de gier en de arend (ook een van de ‘Go 
Ahead Eagels uit Deventer) tot een nieuw zangduo 
met een onvervalste ‘ouderwetse’ gospelmedley…… 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
In de woorden van Psalm 84 hoorden we deze zon-
dag het verhaal over de (huis)mus en de zwaluw (een 
trekvogel) , die zich beide thuis voelen in de tempel. 
Zo mag iedereen, van heinde en ver, zich thuis voelen 
bij God, bij deze openluchtdienst én uiteraard ook in 
de Johanneskerk. In de Bijbel wordt God omschreven 
als een adelaar die zijn jongen op vleugels draagt als 
beeld dat wij draagkracht mogen vinden bij God. Of, 
beter gezegd: ‘veerkracht’. 
 
 
 

 



11 

 

 

 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
De kerkdienst is terug te kijken, via kerkdienstgemist 
op de website www.pkn-lichtenvoorde.nl , met dank 
aan Frits Schutten voor de opnames en montage. 
 
 
 

 
 

http://www.pkn-lichtenvoorde.nl/
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GELEUF ’T NO MAOR 
 

SARAH 
 
Onlangs hef de vrouwe ‘t ok möggen belaeven en 
vieren dat ze viefteg is ewordene, dat vieren geet ze 
deur de bekende beperkingen wel d’r dit veurjaor 
nog waarn nog ‘s ne kere dikke ovverdoon. Wat bunt 
de tieden toch hard veranderd, want vrogger worden 
alleneg de olde leu viefteg, teggenwoordeg de jonge 
leu ok al! Dat ze viefteg is ewordene was veur ‘n ie-
der good zichbaor want d’r stonden maor leefst acht 
Sarah’s op ‘t arf en rondum de boerderi-je, bis ach-
teran in ‘t Bokkelderdieksken. As keerls viefteg wordt, 
zeet ze Abraham, en vrouwleu op dee zelfde laeftied 
zeet dan Sarah, maor waor komt dee uutdrukkingen 
toch vandan? Ze komt zoas zovölle gezegden en 
spreuken uut de Biebel en wal uut ‘t Ni-je Testament. 
 
Daor in ‘t evangelie van Johannes völt te laezen dat 
ne vrouwe ovverspel had epleegd of zoas ze in Aalten 
ok wal zegt: ‘ze hef onder den draod hen eweid (ge-
maaid).’ An Jezus wordt evraogd wat ‘r met de vrou-

we mot gebeurn umdat 
de wet tondertied veur-
schreef dat ze gestenegd 
mos worden. Jezus zei ton 
de legendarische weurde, 
dat degene wel zonder 
zonde is den eersten 
steen mag smieten. Nie-
mand deed dat dus en 
Jezus zegt dan: ‘Abraham 
jullie vader, hef zich erop 
verheugd Mien dag te 
zeen en hef den ezéne en 

dat deed um good.’ De umstanders reageert verbaast 
en zegt: ’I-j bunt nog gin viefteg jaor old en I-j hebt 
Abraham al ezéne?’ D’r wordt ok wal ezegd dat ie-
mand van viefteg jaor aover dezelfde laevenswies-
heid en weerdigheid mot beschikken als Abraham.  
 
Abraham heten anvankelek Abram en was etrouwd 
met Sarai en ze konden lange tied gin kindere krie-
gen. Nao ‘n bericht van God verandern ‘t laeven van 
Abraham drastisch. Pas ton hee (in onze ogen) 
stokold was, worden Isaäk gebaorne, Isaäk en Rebek-
ka kregen ‘n tweeling, Esau en Jacob. Met Jacob ging 
‘t hard want hee kreeg maor leefst twaalf zöns en ‘n 
dochter bi-j ziene vrouwleu Lea en Rachel. Uut de 
kinder van Jacob ontstond uutendeleke ‘t volk Israël 
en werd de belofte an Abraham vervuld dat ziene 
naokommelingen talriek zölt waen as ‘t zand bi-j de 
zee. Abraham kon ondertussen slecht stille zitten en 
kreeg bi-j ziene slavinne Hagar ok nog Ismaël, en of 
dat nog neet genog was nam hee nao de dood van 

Sarah de jonge Ketura bi-j zich, dee nog zes keer be-
veel van ne zönne. Vandaor ok ‘t gezegde: ‘ne olden 
hane en ne jonge henne göf völle kukene in de ben-
ne’. Teggenwoordeg könne wi-j ons wal ‘s bedreuven 
dat stellen soms pasetrouwd of samenwonnend, vake 
nog met kleine kinder, ‘t nust al weer onder de boom 
hebt liggen. Wat is ‘t botterbreefken dan nog weerd. 
Daor kö’w schande ovver praoten en van alles van 
denken, maor feit is dat ‘t van alle tieden is en daor is 
aartsvader Abraham ‘n mooi veurbeeld van. Vieftig, 
optimistische leu zölt zeggen en veural hoppen da’j 
met viefteg halverwaege bunt en dat de beste jaorn 
nog mot kommen, maor d’r bunt d’r ok zat wel zegt 
dat met viefteg het beste d’r wal vanaf is. Petra zit 
gelukkeg bi-j de eerste groep en dan wi’j eur wanneer 
‘t zo wiet is, verrassen met ‘n neet allerdaags kado.  
 
Viefteg rozen is wal efkes mooi, maor met dee hette 
bi-j ons in de kökkene is ‘t eigenlek jammer van ‘t 
geld, want dan ligt ze met ne waeke op de motvaalte. 
Viefteg keersen op ne grote taarte uutblaozen zee ik 
in coronatied ok neet zo zitten en daorbi-j dee taarte 
mot nog wal smakelek op-egaetene wordn want vake 
is ‘t met keerskes uutblaozen meer blussen dan blao-
zen. Gin taarte dus maor wat dan wal en dat is nog 
neet zo makkelek a’j wet dat ze niks begeert en arg 
tevraene is met alles wat ze hef. Zo drunk ze alle 
aovende veur ‘t naor beddegaon twee glazen rooie  
wien.  

 
Zelf heb ik weineg tot niks met rooie wien want ik 
was meer van ’t bier, zeker in de jonge bolderjaoren, 
dat waarn zo umsgeveer de jaorn bis op den dag da’k 
Petra veur ’t eerst teggenkwam. Ik heb ’t bier neet 
helemaols in de ban edaone want nao ne dag van 
zwaoren arbeid is d’r niks lekkerder dan ‘n koel 
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pilsjen, maor wanneer de jaorn begint te tellen wordt 
‘t bier drinken vanzelf minder, want met ne slomp 
bier op mo’j ‘s nachts völs te vake uut bedde. Ik heb 
eigenlek weineg tot gin ervaring met rooie wien, jao 
‘t kleine slöksken wa’j achteraover slaot tiedens het 
Heilig Aovendmaol op zondagmorgen een paar keer 
per jaor. Wi-j vonden dat altied allebei wal heel arg 
lekker en dat kump denk ik ok umdat ‘t maor zo’n 
klein slöksken is. Wel de aovendmaolswien ok zo 
lekker vond, was Mina van de Schanse uut Levele, dat 
was ‘n oldtante van ons en ze ging tot an de eeuw-
wisseling ter karke naor de Olde Callixtus in Grolle. 
Wanneer daor dan ‘t Heilig Aovendmaol evierd wor-
den deed ze onmundeg good eur best de grote beker 
helemaols läög te drinken, ik mot d’r wal bi-j vetellen 
dat ze ton al an ’t dementeren was. Misschien is dat 
wal wat veur Petra, viefteg flessen aovendsmaols-
wien op eur vieftegste vejeurdag. Eerst maor is effen 
b-j de köster van de karke informeern, maor daor 
hadden ze neet zo völle flessen op veurraod en de 
köster verwees mien deur naor groothandel Te Lin-
dert. Daor leveren ze de flessen wien in dozen van 
zes stuks en zodoonde had ik d’r veere ovver. Daor 
wist ik ovverigens wal weg met en zo zat ik nog 
schielek op ne aovend in mei an de aovendsmaols-
wien.  
 
Volgens wienkenners zal ik echter nooit ne echten 
wiendrinker worden, want de wien smek mien pas as 
ze lekker koel uut de koelkaste kump. Wat ‘t veur 
mien toch heel biezunder mek, is dat as ik van den 
aovendmaolswien drinke, miene gedachten dan van-
zelf naor Jezus gaot, naor hoo Hee zien lesten aovend 
gelaefd en belaefd mot hebben zo vlak veur dat Hee 
an ’t kruus enaegeld wordn, en dat mo’k ok eerlek 
bekennen, dee gedachten heb ik bi-j ‘t drinken van 
bier nooit ehad. 
 

Bram te Paske (Aalten) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
Gebed van de maand 
 
In deze rubriek altijd een bijzonder gebed.  
Deze keer een gebed uit Taizé. De Gemeenschap 
van Taizé is een internationale christelijke oecu-
menische kloostergemeenschap die haar oor-
sprong vond in Taizé (Bourgondië, Frankrijk). Elke 
week (maar vooral in de zomer en rond Pasen) 
komen duizenden jongeren uit heel Europa naar 
Taizé voor een meestal kortere (één week) of 
soms langere periode van ontmoeting en  
bezinning. Elke dag geven de broeders van de  
gemeenschap Bijbelinleidingen. Uit één van deze 
inleidingen komt het volgende gebed:  
 

God onze Vader,  
vervul ons leven met uw barmhartigheid,  
opdat wij leven in vergeving  
die vrijgevig geschonken wordt. 
 

Voor degenen die niet kunnen geloven  
en die hun leven ten dienste van anderen stellen, 
bidden wij u. 
 

Voor de Kerk, zuurdesem van gemeenschap:  
Heer, doe uw aanschijn over haar lichten. 
 

Christus, licht uit de hoogte,  
kom allen bezoeken die in duisternis dwalen,  
toon hun de weg van uw liefde. 
 

U bent de bron van vertrouwen en leven:  
wees de steun voor hen  
die moeilijkheden en ontmoediging kennen. 
 

Leid ons door uw Geest  
om de wil van uw liefde te vervullen,  
geef ons een nieuw hart. 
 

bron: https://www.taize.fr/nl_article1208.html 
 

 
 
 
 
 
 

https://www.taize.fr/nl_article1208.html
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24Kika - Sporten voor het goede doel 
 
In de vorige Op Weg schreef ik al over mijn skeeler-
uitdaging voor het goede doel. Op 3 en 4 september 
doe ik met team ‘Rondje van de Borghman’ op het 
terrein van Flevo-on-ice in Biddinghuizen mee aan 
een 24 uurs skeelermarathon voor Kika.  

KiKa werft fondsen voor vernieuwend onderzoek en 
andere activiteiten op het gebied van kinderkanker, 
gericht op minder pijn tijdens behandelingen, meer 
genezing en een hogere kwaliteit van leven op latere 
leeftijd. Daarnaast richt KiKa zich op voorlichting over 
kinderkanker. Een goed doel dat de moeite waard is.  
 

 
 

Voor de 24uur skeeler-estafette voor Kika krijgen we 
als team steeds meer supporters. Een tussenstand: 
inmiddels ben ik de € 500,- aan donaties voorbij ge-
gaan. Dank voor alle gulle gevers! 
 

Wil je meer weten, of mij (of ons team steunen) kijk 
dan even bij de link: https://24kika.nl Zoek dan bij de 
deelnemers ‘Borghman’ of ‘Hinkamp’ dan kom je mij 
wel tegen. Als team 'Rondje van de Borghman' zijn 
we ondertussen over de € 3400,- aan giften. Een nu al 
prachtig resultaat! De afgelopen week heb ik diverse 
giften contant (of via de brievenbus) mogen ontvan-
gen. Dat mag uiteraard ook. Als je de naam (anoniem 
mag ook) er bij zet zal ik het bedrag overboeken naar 
Kika. Je kunt dit weer terugzien bij de link. Wij gaan 
voorlopig nog even door en doen ons best. Nogmaals 
dank!                                                             

Hans Hinkamp 
 

 
 
 
 

 

Van het Nederlands Bijbelgenootschap 
 
Bijbelvertaling voor Noord-Afrika. 
Sinds ongeveer 30 jaar groeit het Christendom in 
Algerije. En de honger naar Gods Woord is groot, 
vertelt Said, een Algerijnse christen. ‘Ik heb meege-
maakt dat kopietjes van bijbelpagina’s verspreid wer-
den en dat vervolgens deze kopietjes weer gekopi-
eerd werden. Zo graag willen mensen in de Bijbel 
lezen.’ 
Algerije is een land waar christenen in het algemeen 
niet vervolgd worden, maar ze worden wel in de ga-
ten gehouden. De overheid heeft liever niet dat het 
aantal christenen toeneemt 
Het Bijbelgenootschap in Algerije werkt aan Bijbelver-
talingen in lokale talen. De vertalingen zijn hard nodig 
voor de mensen in landelijke gebieden die vaak geen 
andere talen spreken. Een voorbeeld is de Bijbelver-
taling in eenvoudig Kabyle Berber (een soort Bijbel in 
gewone taal).  
Maakt u de komst van een complete taal in eenvou-
dig Kabyle Berber mogelijk met een gift? Alvast harte-
lijk dank! 
 
Reserveer nu de NBV21. 
In oktober verschijnt de NBV21. Het is nu al mogelijk 
een exemplaar te reserveren. Intekenen kan via de 
boekhandel en het NBG (shop.bijbelgenootschap.nl). 
 
Arbeidsmigranten in Bahrein zijn uitgeput. 
Geeft u ze een Bijbel voor kracht en bemoediging? 
Het bijbelgenootschap zorgt voor Bijbels in de moe-
dertalen van de migranten waardoor Gods bood-
schap van liefde ze in de taal van hun hart bereikt. 
Zoals bekend werken deze mensen onder erbarmelij-
ke omstandigheden aan voorzieningen voor het we-
reldkampioenschap voetbal in Qatar in 2022.  
 
                                            Bron: informatiebulletin NBG 
 
                                                                           Steven Kuijt 
 

https://24kika.nl/
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Nieuws uit de Johanneshof 
 
Nu corona beter onder controle is en de strengste 
maatregelen niet meer van toepassing zijn komt het 
gebruik van de Johanneshof langzaam weer terug 
naar het oude niveau. Vergaderingen, inloop, zon-
dagkoffie, Friends, yoga, kraamzorg, EHBO zijn al 
opgestart of komen weer terug binnenkort. Dus tijd 
voor een frisse start.  

 

Wij willen u op de hoogte stellen van een paar veran-
deringen. Deze veranderingen hebben de instemming 
van de daartoe ingestelde bestuurscommissie Johan-
neshof.  

 

Allereerst delen wij u mede dat vanaf 1 september 
een pinautomaat aanwezig is. Veelal heeft u daar niet 
mee van doen. Bij kerkelijke activiteiten krijgt u de 
consumptie kosteloos aangeboden. De pinautomaat 
is vooral van belang voor gebruikers/huurders van de 
Johanneshof en bezoekers van bijvoorbeeld concer-
ten. Hier brengen we naast de huur ook de kosten 
van de consumpties in rekening. Slechts bij activitei-
ten van Vorming en Toerusting laten we u bij de ker-
kelijke activiteiten de consumptie betalen.  
We vragen u bij deze activiteit zo veel mogelijk te 
betalen via de pinautomaat. Dit kan contactloos. Dit 
is ook het juiste moment om de pinautomaat te in-
troduceren, daar we al veel meer digitaal zijn gaan 
betalen in winkels. We hopen dat u er snel aan ge-
wend bent en er volop gebruik van maakt in het geval 
er door u moet worden betaald voor de con-
sumpties.   

 

De tweede verandering betreft een verhoging van de 
tarieven, die moeten worden betaald. Sinds de start 
in 2010 zijn de tarieven niet verhoogd, maar de  kos-
ten zijn wel toegenomen. We hebben al eerder 
overwogen om tot een tariefverhoging te besluiten, 
maar toch dit achterwege gelaten vanwege de vele 
teruggave van munten bij een bedrag van b.v. € 1,25 
voor de koffie. Niet praktisch. Een verhoging van  
€ 1,00 naar € 1,50 vonden we te rigoureus. 
Nu de pinautomaat er is vormt dit wel een praktisch 
moment voor een verhoging. Vanaf eveneens 1 sep-
tember zijn dit de nieuwe tarieven:  
Eigen gebruik  (V. en T.) : Koffie/thee  € 1,25 
 Fris    € 1,50 
 Bier/wijn      € 1,75 
Gebruik door derden en bezoekers concerten e.d.  
 Koffie/thee  € 1,75 
 Fris                € 2,00    
 Bier/wijn      € 2,25 
We hopen u hiermede voldoende te hebben geïn-
formeerd en dat u snel gewend bent aan de digitale 
betaling.      

                                Namens het beheer, Flip de Bruijn 

Corsogroep Johanneskerk 
 
Het tempo zat er goed in bij onze corsogroep. Binnen-
kort kan iedereen het resultaat bewonderen. Hier de 
tekst die aangeleverd is voor de corsokrant 
 
We leven in een tijd waarin er veel onvrede onder 
mensen is. Meningen worden over en weer fel be-
twist. De Johanneskerk wil graag een tegengeluid 
laten horen. 
 

In de Vertigo concerttour 2005-2006 van de Ierse 
band U2 deed de zanger Bono een blinddoek voor 
met het opschrift ‘co-exist’. Dit betekent: samen le-
ven. Het is een oproep om samen vreedzaam naast 
elkaar te leven. 

 

Hij maakte hierbij gebruik van de symbolen van Jo-
dendom, Christenen en Islam om elkaar niet te be-
strijden maar respect uit te dragen en te werken aan 
een wereld waarin mensen vrije mensen mogen zijn. 
Naderhand is deze opzet uitgebreid met nog meer 
symbolen. 
 

Ontwerpen Luuk Smees heeft het thema uitgewerkt 
tot een aansprekend geheel. Na vorig jaar de symbo-
len van geloof, hoop en liefde gaat de Johanneskerk 
opnieuw aan de slag met symbolen én een bijpassen-
de boodschap: ‘co-exist’. 

Hans Hinkamp 
 
 

Giften 
Via mevr. Ans Staring een gift van € 20,- voor de dia-
conie. 
M. Schepers ontving een gift van € 15,-        
Waarvoor dank!                            
 
 
 

 

Verschijningsdata Op Weg 2021 
 
verschijnt:  inleveren kopij: 
week voor 3 okt. maandag 20 sept. 
week voor 7 nov. maandag 25 okt. 
week voor 5 dec. maandag 22 nov. 

 

De redactie 
 



16 

 

 

De meeste mensen deugen – lezing 
 
Op 30 oktober starten we, in aangepaste vorm, een 
nieuw seizoen met Vorming en Toerusting. Dit sei-
zoen nog geen bekende namen van de televisie, want 
we weten niet hoe de ontwikkelingen rond het coro-
navirus. Maar daarom een niet minder interessant 
programma! Daarnaast zal een aantal lezingen ge-
houden worden in de kerk en kan er thuis meegeke-
ken worden via Kerkdienstgemist.nl  
 

Op 30 september, 19.30 uur, mag ik zelf het seizoen 
beginnen.  Uitgangspunt 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.  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hij heeft zich grondig verdiept in de wereld van de 
psychologie, economie, biologie en de archeologie. 
Toch wordt deze lezing geen boekbespreking en is 
voorkennis van het boek absoluut niet nodig.  
 

Ik wil een rondwandeling maken langs een aantal 
kerngedachten uit het boek, zonder ook maar com-
pleet te willen zijn. Daarnaast wil ik nader ingaan 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.  

Graag tot ziens, Hans Hinkamp 
 
 
 
 
 

Protestantse Vrijwilligers Groep 
 

Namens de medewerkers van de P.G.V. willen wij,  
na een lange tijd, weer iets van ons laten horen.  
Wij hopen  in de maand oktober weer te kunnen star-
ten met de ouderenmiddagen. 
Het is de bedoeling van de overheid dat vanaf   
20 september (bijna) alle maatregelen m.b.t. 
de corona worden ingetrokken. 
Daarna zou het mogelijk zijn weer een gezellige mid-
dag te organiseren. Wij hopen dus binnenkort ieder-
een weer in de Johanneshof te ontmoeten.  
Het zal deze eerste keer een middag worden om sa-
men met elkaar onder het genot van een kopje thee 
of koffie bij te kunnen praten. Laat het zeker ook aan 
je vrienden/ bekenden weten.  
Wellicht komen zij ook weer terug. 
Alle nieuwe mensen zijn van harte welkom.  
In het eerstvolgende Kerkblad van oktober willen  
we de datum bekend maken.  
Hebt u geen vervoer dan kunt u ons bellen en probe-
ren wij een oplossing te vinden. 
Wij wensen allen een goede en gezonde tijd toe. 
 

                                  Namens de medewerkers 
          van de PVG  Annie Bosman 

 
Bericht van de penningmeester  
Alle medewerkers die onkosten gemaakt hebben 
voor hun bezoekwerk, zoals bloemen, kaartjes voor 
75 jarigen en ouder, voor verjaardagen en/of 
zieken, worden verzocht om hun bonnetjes in  
te leveren op onderstaand adres (graag in de brie-
venbus!) 
Wilt u het overzicht of elk bonnetje voorzien van 
uw naam en bankrekeningnummer?  Het bedrag zal 
dan op uw rekening worden gestort. 

 
Mw. N. Kip-Jacobs 

Staringstraat 34 
Lichtenvoorde                                                                                               
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The Chosen. 
 
Tijdens een van de bijeenkomsten voor de Dahlia 
Kunstobjecten Route vertelde Trudy de Jongh mij 
terloops iets over de serie The Chosen. Ik had er eer-
lijk gezegd nog nooit van gehoord. Trudy vertelde er 
met zoveel enthousiasme over dat mijn nieuwsgie-
righeid werd gewekt. Begin augustus ging ik bij haar 
op de koffie en heeft ze mij meer verteld over dit 
toch wel heel bijzondere project.  
 
The Chosen is een televisiedrama gebaseerd op het 
leven van Jezus van Nazareth. Bedacht, geregisseerd 
en geschreven door de Amerikaanse filmmaker Dalles 
Jenkins. Het is de eerste serie die uit meerdere sei-
zoenen bestaat waarin Jezus centraal staat. Het ver-
haal wordt verteld vanuit de ogen van die hem heb-
ben ontmoet. Deze serie is gebaseerd op een korte 
film die filmmaker Jenkins eerder maakte voor een 
kerstavonddienst, The Shepherd. De video werd op 
Facebook geplaatst en werd wereldwijd meer dan 15 
miljoen keer bekeken. Gezien dit succes besloot Jenk-
ins van start te gaan met het verfilmen van The Cho-
sen. Bijzonder is dat seizoen één (en ook het tweede 
seizoen) geheel werd gefinancierd door middel van 
crowdfunding. Aan het einde van de eerste fondsen-
werving had zijn project al ruim 10 miljoen dollar 
opgehaald bij meer dan 16.000 investeerders. Daar-
mee was dit de meest succesvolle publieke 
crowdfunding actie ooit. 
 
Adviseurs uit drie verschillende geloofsovertuigingen 
beoordelen de scripts. De groep bestaat uit een rab-
bijn, een katholieke priester en een hoogleraar Nieu-
we Testament. In 2019 zag Trudy een stukje van The 
Chosen op YouTube. Toen ze op zoek ging naar meer 
achtergrondinformatie over de serie kwam zij op 
Facebook de oproep tegen van Dalles Jenkins voor 
vrijwillige vertalers om de Engelstalige serie van on-
dertiteling te voorzien. In oktober 2019 begon Trudy 
met het vertalen van de eerste aflevering van seizoen 
één. Geen gemakkelijke opgave omdat de Nederland-
se vertaling niet alleen kloppend moet zijn, het moet 
ook nog eens passen in het aantal seconden gespro-
ken tijd. Trudy is ondertussen teamleider Nederland-
se vertaling en werkt aan de Nederlandse ondertite-
ling samen met een Nederlandse die in Canada 
woont.  
 
Beiden werken meerdere uren per dag aan de Neder-
landse teksten. Per aflevering zijn ze twee, soms drie 
dagen aan het vertalen. Zo meldde zich ook een Vla-
ming bij Trudy die wel wilde helpen bij de Nederland-
se vertaling. Het bleken toch echt twee verschillende 
talen met ieder zijn eigen woorden en uitdrukkingen. 
Trudy stelde voor om een eigen team Vlaanderen op 

te richten. Zo is dus ondertussen seizoen één ook in 
het Vlaams vertaald. Inmiddels is de mijlpaal van 100 
verschillende talen wereldwijd bereikt! 
 
Het is bijzonder dat er in de serie veel gekleurde 
mensen acteren. Dit was tot nu toe niet vaak het 
geval bij films en series over de Bijbel. Seizoen één 
werd grotendeels gefilmd in Texas, het tweede sei-
zoen in Utah. Jenkins mocht hier bij hoge uitzonde-
ring gebruik maken van een door de Mormoonse kerk 
gebouwde Jeruzalem-filmset. Dat tweede seizoen 
werd gefilmd tijdens de corona pandemie, een gigan-
tische uitdaging voor de producenten! Zo waren er 
voor de Bergrede 2000 figuranten nodig. Zij moesten 
allemaal dagelijks getest worden voordat ze de scene 
konden filmen. 
 
Jenkins hoopt totaal zeven seizoenen te maken. In-
middels is team Dutch, waaronder dus Trudy, klaar 
met het vertalen van seizoen twee. De serie is te be-
kijken op de gratis te downloaden app op mobiele 
telefoon en tablet. De serie maakt gebruik van het 
zogeheten ‘Pay it Forward’. Dit is bedoeld om ieder-
een wereldwijd, dus ook mensen in armere landen, 
kennis te laten maken met de serie. Voor $15 kunnen 
er weer tien mensen van de serie genieten die op hun 
beurt de bekendheid weer verspreiden. Trudy hoopt 
in ieder geval nog vele jaren mee te werken aan de 
Nederlandse vertalingen. 
Seizoen 1 wordt op 1 oktober vrijgegeven voor be-
werkingen. Destijds zijn de ondertitels gemaakt zon-
der dat de beelden bekend waren (in 2019) 
Seizoen 2 is wel klaar. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Tekst & foto Janette van Egten 
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On bended knee is no way to be free. 
 
Bij het lezen van het kerkblad van de hervormde ge-
meente van mijn geboorteplaats Barneveld trof ik 
een ontroerend artikel aan van een van de plaatselij-
ke predikanten. Hij schreef dit artikel naar aanleiding 
van de brute moordaanslag op Peter R. De Vries. Met 
zijn toestemming plaats ik het artikel in ons kerkblad. 
ON BENDED KNEE IS NO WAY TO BE FREE! (‘Op gebo-
gen knie is geen manier om vrij te zijn!’) 
  
Op dinsdag 6 juli werd Nederland diep geraakt door 
de brute moordaanslag op misdaadverslaggever Pe-
ter R. de Vries. Op 15 juli overleed hij, op 64-jarige 
leeftijd, in het ziekenhuis aan zijn verwondingen, 
omringd door zijn geliefden. 
Zijn onuitputtelijke strijd voor recht en gerechtigheid, 
zijn tomeloze inzet voor de slachtoffers van misdrij-
ven en hun familieleden en niet te vergeten zijn vast-
houdendheid om gerechtelijke dwalingen aan het 
licht te brengen, maakten diepe indruk. 
Daarbij moet ik onwillekeurig denken aan de onte-
rechte veroordeling van de zwagers Wilco Viets en 
Herman du Bois. Zij werden beschuldigd van de 
moord op de 23-jarige stewardess Christel Ambrosius 
op 9 januari 1994 in Putten. Het stond onomstotelijk 
vast, maar het bleek uiteindelijk een desastreuze 
gerechtelijke dwaling te zijn. Peter R. De Vries had 
dit, in een eerder stadium, al aan het licht gebracht. 
Het proces tegen de beide mannen bleek aan alle 
kanten te rammelen. Nederland stond perplex. De 
ogenschijnlijk onfeilbare rechtspraak had gefaald en 
hoe... 
Beide mannen, hun gezinnen en families kregen le-
venslang, want dit raak je nooit meer kwijt. Verloren 
jaren zijn niet meer in te halen en ook niet met geld 
te vergoeden. Daarom trof het mij dat deze twee 
mannen tijdens de uitvaart van Peter R. De Vries, 
samen met anderen, zijn kist droegen.  
Een ode aan hun redder, die bereid was zijn leven te 
geven voor recht en gerechtigheid.  
Hij liet zich niet afschrikken door het feit dat hij op de 
dodenlijst stond van diverse criminelen. Hij boog niet 
voor hun dreigementen, want dat was in strijd met 
zijn levensmotto: On bended knee is no way to be 
free! Deze uitspraak kwam voort over wat zijn vader 
destijds als directeur overkwam bij de ontploffing van 
de kruitfabriek in Muiden. ‘ 
‘Liever staande sterven dan op je knieën leven!’ 
  
Peter kwam uit een christelijk, kerkelijk meelevend 
gezin in Amstelveen. Maar op jonge leeftijd had hij 
het geloof in God vaarwel gezegd, dit tot groot ver-
driet van zijn moeder. Zij had blijkbaar een ander 
levensmotto dan haar zoon: ‘On bended knee is ‘the’  
 

 
 
way to be free!’ Op gebogen knie voor Jezus is de 
weg om werkelijk vrij te zijn. 
Jezus deed geen knieval voor het onrecht, maar gaf 
zijn leven voor mensen die niet vrijwillig voor hem 
buigen. Mensen als u en ik en zelfs voor moorde-
naars, hoe onbegrijpelijk ook, die hun schuld voor 
hem belijden. 
Laten wij bidden voor de bedroefde geliefden van 
Peter R. De Vries en dat doen: ‘on bended knee’. 
  
Ds. P. Molenaar 
  
Bovenstaand artikel werpt een schrijnend licht op 
onze samenleving. Meer dan ooit worden onschuldi-
ge slachtoffers door moord en doodslag getroffen. In 
de afgelopen weken is gebleken dat jongeren zich 
hieraan eveneens schuldig maken. De tien geboden 
van God in Deuteronomium 5 en de samenvatting 
van Jezus in Matteüs zullen we ons steeds weer ter 
harte moeten nemen. Ieder mens is kostbaar in Gods 
ogen. Handen af van onze naaste. 
  
                                                                           Steven Kuijt 
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Het volgende nummer. . .   
 

voor de maand oktober komt uit in de week voor 
zondag 3 oktober 2021.  
Kopij moet uiterlijk maandag 20 september 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 5 september 
10.00 uur mevr. G. Braam 
aanvullende collecte: Kia, werelddiaconaat 
 
zondag 12 september 
10.00 uur ds. J.J. Hinkamp 
Themadienst bloemencorso: co-exist 
aanvullende collecte: bloemen kerk 
 
zondag 19 september 
10.00 uur ds. J.J. Hinkamp 
aanvullende collecte: contacten Herold 
 
zondag 26 september 
10.00 uur ds. J.J. Hinkamp 
Startzondag - AKZ 
aanvullende collecte: onkosten AKZ-diensten 
 
zondag 3 oktober 
10.00 uur ds. J.J. Hinkamp 
Vredesweek PKN 
aanvullende collecte: vredesweek 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
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/

