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Dankdag 
 

De vruchten van het land 
zijn gaven om te leven. 

De Schepper wil ze geven 
en legt ze in een lege hand. 

 

Het werk van onze hand 
is plannen en creëren, 

waarbij we telkens leren: 
alleen gezegend houdt het stand. 

 

We staan bij God in 't krijt: 
genadebrood als eten, 
zodat we niet vergeten 

te leven vanuit dankbaarheid. 
 

Gea van Drie-van Ravenhorst 
Bron: gedichtensite.nl 
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Het boek van hoop 
 
Ja natuurlijk, zullen sommigen nu gelijk denken. 
Dat is de Bijbel. Het boek van hoop. Maar het is 
niet de Bijbel die ik voor me heb liggen. Voor 
me ligt Het Boek van Hoop geschreven door 
Jane Goodall, samen met Douglas Abrams.  
 

Jane is, zoals ze zelf zegt, een natuuronderzoeker. 
Jarenlang bestudeerde ze in Tanzania het gedrag van 
chimpansees. Ze schreef verscheidene boeken. Is nu  
87 jaar. Toen ik haar in een vraaggesprek op tv zag 
maakte ze diepe indruk op me. Een inspirerende 
vrouw. Graag geef ik één van haar gedachten door. 
 
Op de vraag van Douglas hoe je hoop moet defini-
eren zegt Jane: ‘Hoop is wat ons in staat stelt door te 
gaan ondanks tegenspoed. Het is wat we willen dat er 
gebeurt, maar we moeten bereid zijn daar hard voor 
te werken’. 
 
Dat zet me aan het denken. Hopen betekent dus niet  
zeggen ‘ik hoop het’, om daarna maar af te wachten 
wat er gebeurt. Hoop vraagt om actie. Dat kan ook 
betekenen dat je in actie komt voor anderen. Door te 
collecteren bijvoorbeeld. Omdat je hoopt dat door 
onderzoek, onderzoek waar geld voor nodig is, men 
misschien een ziekte kan overwinnen. Door brieven 
te schrijven voor Amnesty. Omdat je hoopt dat rege-
ringsleiders onschuldige gevangenen zullen vrijlaten. 
 
Om de hoop op iets levend te houden moet je wel 
geloven in de zaak waar je voor gaat, lijkt me. Gelo-
ven. Hopen. Twee woorden die nauw met elkaar ver-
bonden zijn. Vaak samen genoemd zoals in Hebreeën 
11 vers 1 (NBV): Het geloof legt de grondslag voor 
alles waarop we hopen, het overtuigt ons van de 
waarheid van wat we niet zien. 
 
Het derde begrip naast het Geloof en de Hoop is de 
Liefde. Alle drie met een hoofdletter. 
 
Een andere schrijver die ik wil noemen. Charles Pé-
guy. Hij beschrijft Geloof, Hoop en Liefde als drie 
zussen. Geloof en Liefde, twee oude dames. En Hoop 
die als klein meisje tussen hen in loopt, haast verlo-
ren tussen hun rokken. Het lijkt of de zussen Hoop 
voorttrekken. Maar wie goed kijkt ziet dat het an-
dersom is. Het is Hoop die haar zussen vooruithelpt. 
Zij, het kleine meisje Hoop, geeft richting en moed. 
Péguy laat dan God het volgende zeggen: ‘Wat mij 
het meest bij de mensen verbaast is de hoop. De 
mensenkinderen, ze zien toch wat er in de wereld 
allemaal gebeurt. En toch geloven ze dat het morgen 
beter gaat. Ja, dat is wel het grootste wonder dat ik 
gemaakt heb. Ik ben er zelf ondersteboven van.’ 

 
En dan iemand die iedereen kent. Die in actie kwam. 
Ook nog maar een meisje. Een meisje als Hoop. Greta 
Thunberg. Klein maar dapper stond ze tegenover 
wereldleiders. Sprak hen aan. Over hoe ze met de 
aarde omgingen. Waar was hun verantwoordelijk-
heidsgevoel? 
 

 
 
Péguy heeft trouwens bewust een klein meisje Hoop 
laten zijn. Tweehonderd bladzijden is hij daar vol van. 
In kinderen is de hoop zo zichtbaar. Zij zijn de toe-
komst. 
 
Nog een schrijver. Een dichter. Muus Jacobse. 
 
Het kind 
Ons is geen toekomst en geen keus gelaten: 
wij moeten voort, verward en hulpeloos, 
in een cultuur van films en radio’s 
en soms, wat over het verleden praten. 

Niemand ontkomt er aan … alleen het kind 
is nog hetzelfde als voor duizend jaren. 
Nieuw en verwonderd ligt het rond te staren 
alsof de wereld pas vandaag begint. 

O makker in ditzelfde grauw getij, 
nog altijd komt het kind tot jou en mij. 
Nog altijd kan de wereld nieuw beginnen 

in ieder kind kan het opnieuw beginnen. 
Zolang God kinderen in ons midden zendt, 
heeft hij zich nog niet van ons afgewend. 
 
Zondag 28 november. De eerste zondag van advent. 
Als er één periode is in het jaar die uiterst hoopvol is 
is het wel de adventstijd. We vieren dat ooit, lang 
geleden, de wereld hoop kreeg. In de gestalte van 
een klein kind. Een voorbeeldkind. Een kind dat re-
gelmatig in actie kwam. Voor anderen. Om zo de 
hoop levend te houden.  Daar word je hoopvol van. 
                                                                                      marja 
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Pastorpraat ds. Hinkamp 
 

‘Een nieuw begin, een oud geluid.’ Het is één 
van de mogelijke thema’s die voorbij kwamen in 
de voorbereiding voor de Top2000-kerkdienst 
op 16 januari 2022. Het lijkt dan wel een heel 
eind vooruit maar voor een grotere opzet, met 

meerdere kerken die deelnemen, is het nu eenmaal 
nodig om bijtijds goede afspraken te maken in goed 
overleg. In dit geval ziet het er al vast veelbelovend 
uit. Top! 
 

Maar dit thema ‘Een nieuw begin, een oud geluid’ 
houdt mij deze dagen ook op een andere manier 
bezig. Helaas niet altijd in positieve zin. Want nu de 
coronacijfers opnieuw stijgen neemt aan alle kanten 
de zorg toe. Juist omdat het voor de zorg bij een her-
haling van voorgaande coronagolven niet meer te 
doen is. Het lijkt mij dat de mensen in de zorg alle 
steun kunnen gebruiken. Het laatste wat we nu nodig 
hebben is een extra belasting van de werkdruk, laat 
staan nog meer commotie en polarisatie. 
 

Voor ons kerkenwerk maak 
ik mij zorgen, om zowel de 
ontwikkelingen van het 
coronavirus als de toene-
mende onrust in de maat-
schappij. Na de Startzon-
dag hebben we een mooi 
nieuw begin gemaakt. Met 
lezingen van Vorming en 
Toerusting, die nu ook 
thuis bekeken konden 
worden (en ook werden 
bekeken). 

 

Het bloemschikken is weer begonnen, evenals de 
eerste gezellige ouderenmiddag van de PVG en meer 
vrijheid bij de inloopochtend op de woensdagoch-
tend en de koffie na de kerkdiensten. Een nieuw initi-
atief is onze stiltewandeling (elders in dit blad te le-
zen). 
 

Het voelt na alle beperkingen voor velen, inclusief 
mijzelf, als een nieuw begin. Het was ook best wel 
weer even wennen: een vergadergolf, nieuwe ideeën, 
weer meer en vaker echt onder de mensen. Maar het 
was ook wennen aan de drukte van weer relatief veel 
mensen bij elkaar, zonder 1,5 meter afstand. 
 

Ik hoop dat we na een nieuw geluid niet weer terug 
moeten keren naar het ‘oude geluid’. Ik zou het 
enorm vervelend vinden om het reserveringssysteem 
weer op de website te moeten instellen, met een 
beperkt aantal plekken in de kerk en weer meer terug 
naar de camera. Maar als je zelf de gevolgen van 
corona hebt gezien is er maar één keuze: verant-
woordelijkheid nemen en soms vervelende keuzes 

maken, want gezondheid gaat voor. Wat dat betreft 
wil ik het hier best duidelijk stellen: Nee, het is geen 
onschuldig griepje! En ook als je gezond leeft kunnen 
de gevolgen heel ingrijpend zijn! 
 

De afgelopen tijd hebben we als kerk steeds onze 
verantwoordelijkheid genomen en dat zullen we blij-
ven doen. Voorlopig gaan we met volle inzet door om 
te werken aan een breed aanbod aan activiteiten 
(een aanbod dat alleen maar groeit!), want we willen 
hoe dan ook een actieve kerk zijn en blijven. 
 

 
 

Geloven is ook vertrouwen dat het laatste woord nog 
niet is gesproken en als kerk leven we van woorden 
van hoop en woorden van houvast. Die woorden 
willen we graag doorgeven, eigentijds, soms eigen-
wijs, maar altijd met oog voor God, mensen én de 
wereld waarin we leven. Dáár gaan we voor! 
 

Met een hartelijke groet, Hans Hinkamp 
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In memoriam Bennie Scholten 
 
Maandag 25 oktober waren we in de Johannes-
kerk bij elkaar om het leven te gedenken en 
afscheid te nemen van Bennie Scholten. Hij 
overleed op de leeftijd van 92 jaar. Meer dan 
64 jaar deelde hij lief en leed met zijn vrouw 
Annie. Door neef Bennie Scholten werd zijn 

levensloop geschetst. Die liep van de bescheiden 
boerderij aan de Oude Aaltenseweg, via ‘het dorp’, 
naar verzorgingshuis Antoniushove. 
 

Het leven van Bennie en Annie Scholten was niet het 
gebruikelijke ‘huisje-boompje-beestje’-verhaal. Mis-
schien zou je het moeten omdraaien. Via de handel in 
biggen (de beestjes) kwam Bennie op het erf bij An-
nie. Er ontstond iets moois en liefde bloeide op. Enige 
tijd later mochten - dankzij de beestjes - de huwe-
lijksboompjes worden opgetuigd. Helaas eindigde  
zijn leven, zoals hij graag gewild had, niet op de boer-
derij waar hij geboren en getogen was, maar in een 
huisje: een verzorgingshuis, Antoniushove. Na een 
valpartij en met een broze gezondheid was het ver-
standig om toch maar een ‘burgerwoning’ te betrek-
ken. 
 

Een weg van beestje (de biggen), via de huwelijks-
boompjes naar een verzorgingshuis. Soms loopt het 
leven anders dan anders. Zoals ook met de zorgen 
om en voor (schoon)zus Mientje, die hierdoor met 
haar verstandelijke beperking toch ‘thuis’ kon blijven. 
Bennie Scholten was altijd uiterst zorgzaam; een lieve 
en zachtmoedige man, die meer dacht dan hij zei. 
 

Geloof speelde een belangrijke rol in zijn leven. Sa-
men met Annie werd er geluisterd naar de Kerkra-
dio. Toen zijn levenseinde naderbij kwam bleef hij 
daar rustig onder. De ongerustheid die er was betrof 
het los moeten laten van Annie. In de rij ‘boompje-
beestje-huisje’, was hij klaar voor de weg naar het 
huis van de Eeuwige. En de deur? Die stond al op een 
kier. In woorden uit de Bijbel hoorden we over Jezus 
als de goede herder, die zichzelf de deur noemt. 
Dinsdag 19 oktober ging Bennie over de drempel van 
dit leven, in vol vertrouwen op de goede herder. 
 

Dat zijn vrouw Annie, en allen die verdriet om hem 
kennen, troost mogen vinden in het geloof en bij 
mensen die hen nabij zijn. 

ds. Hans Hinkamp 
 
 
 
 
 
 
 
 

Eeuwigheidszondag 2021  
 
Zondag 21 november 2021 is het Eeuwigheidszondag, 
de laatste zondag van het kerkelijk jaar. Het is de 
zondag waarop in onze kerk in het midden van de 
gemeente de namen worden genoemd van hen van 
wie we afscheid moesten nemen in het jaar dat ach-
ter ons ligt. 
 
 

 
 
 

Wij noemen hun namen en steken kaarsen aan om 
hen te gedenken. Nabestaanden kunnen een kaarsje 
aansteken aan de paaskaars, omdat we mogen gelo-
ven dat de dood niet het laatste woord heeft. De 
paaskaars is het symbool van de overwinning van het 
leven over de dood door Jezus Christus. 
 

Aan de dienst wordt muzikaal meegewerkt door de 
Cantorij onder leiding van de heer Johan Meerdink. 
Voorganger in de dienst is dominee Hans Hinkamp. 
Voor de kleinste kinderen is er oppas. Voor oudere 
kinderen is er, na het moment van gedenken in de 
kerkdienst, kindernevendienst waar ze op een eigen 
wijze vorm geven aan dit onderwerp. Na de dienst is 
er gelegenheid om samen koffie of thee te drinken. 
U bent van harte uitgenodigd! 
 

Namens de kerkenraad, ds. Hans Hinkamp 
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Verjaardagen 

 
7 november Dhr. J.H. Beernink 
  Bilderdijkstraat 5 
  7131 NH Lichtenvoorde 
  83 jaar 
13 november Dhr. R. Meijer 
  Johannes Vermeerstraat 22 
  7131 SB Lichtenvoorde 
  86 jaar 
14 november  Dhr. W.G. Rutgers 
  Winterswijkseweg 39 
  7134 NC Vragender 
  78 jaar 
18 november  Dhr. W. Heuzinkveld 
  Broekboomstraat 6 b 
  7131 DW Lichtenvoorde 
  75 jaar 
26 november  Dhr. B.J.W. Smeitink 
  Scheidingsweg 21 
  7137 PA Lievelde 
  90 jaar 

Mevr. J.G. Wamelink-Aarnink 
  G. J. Doorninkweg 4 
  7131 NX Lichtenvoorde 
  75 jaar 
28 november Mevr. A.G. Wissink-van Lochem 
  Planetenstraat 44 
  7131 HA Lichtenvoorde 
  76 jaar 
1 december  Dhr. J.H. Lensink 
  De Leest 30 
  7131  LH Lichtenvoorde 
  78 jaar 
5 december Dhr. G.W. van Lochem 
  Hofesch 23 
  7131 TC 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 gemeente, in de 
vorm van een kaartje of telefoontje, zal zeker welkom 
zijn. 

 
 

 
 

Bloemen vanuit de kerkdienst 
 
26 september mevrouw A. Scholten 
 Sleedoornstraat 36 
3 oktober mevrouw L. Schutten 
 Hillenstraat 1 
10 oktober de heer J. Scholte  
 Chopinstraat 16 
17 oktober de heer G. Bijker 
 Lisztstraat 4  
24 oktober de familie Roelofswaard 

Irenestraat 23 
 
 

 
 

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 22 september 
2021 

- Kerkrentmeesters 
Ten behoeve van de bouw van de bouw van de 
Johanneshof is een obligatielening uitgegeven. 
Jaarlijks wordt een getal uitgeloot voor aflos-
sing. Het getal is voor dit jaar 4. Dit is de negen-

de aflossing. Er resteert derhalve nog één getal: 
nummer 7. Deze lening wordt volgend jaar afgelost. 
 
- Beheer Johanneshof 
Het gebruik van de Johanneshof normaliseert. De 
pinautomaat is in gebruik genomen. De prijzen van 
de consumpties zijn voor het eerst na 11 jaar ver-
hoogd. 
 
- Kerk voor de toekomst 
Even een herinnering. Gedacht wordt aan een ker-
kenraad met daaronder werkgroepen, en wel de 
werkgroepen pastoraat, kerkdiensten, diaconaat, 
beheer, vorming en toerusting en communicatie.  
Hierbij wordt de gemeente actief betrokken. Niet de 
kerkenraad is de ‘kerk’ maar alle mensen samen. In 
iedere werkgroep is minstens één ambtsdrager ver-
tegenwoordigd. Hiermee is de verbinding met de 
kerkenraad gewaarborgd. 
Na de dienst op dankdag, 3 november, is er een in-
formatieavond over dit onderwerp. De wens is een 
groep samen te stellen uit de verschillende colleges, 
aangevuld met enkele gemeenteleden, om te be-
spreken hoe alles verder uit te werken. Heeft u Inte-
resse, dan kunt u dit aangeven bij de heer Bert 
Baarsma, telefoon 06-24 99 94 32. 
 
- Jeugdwerk 
De Kliederkerk start op 31 oktober. Het is dan Her-
vormingsdag en Maarten Luther zal centraal staan. 
 
- Vorming en Toerusting 
Op de startzondag van 26 september is het pro-
gramma gepresenteerd. Diverse activiteiten zijn in de 
Johanneskerk, waardoor de activiteit ook kan worden 
uitgezonden via kerkdienstgemist.nl. Het is fijn dat 
we weer actief kunnen zijn. Mocht u nog geen pro-
grammaboekje hebben, in de Johanneshof liggen er 
nog voldoende om mee te nemen. 
 
- Vacatures 
Vier ambtsdragers stoppen per januari 2022. Dit zijn 
Bert Baarsma en Jan Onnink (beiden kerkrentmees-
ters), Hillie Ikink en André Koskamp (beiden diaken). 
Er zijn nog geen vervangers gevonden. Wilt u mee-
denken en namen aandragen? Of van uzelf of van een 
gemeentelid? U kunt de namen melden bij de scriba. 

De gegevens vindt u op de binnenzijde van dit kerk-
blad. 
 
- Aanpassing coronamaatregelen 
Vanaf 25 september zijn de coronaregels voor een 
groot deel vervallen. Besproken wordt hoe we ermee 
omgaan. 
Reservering vervalt en er is geen coronacheck nodig. 
Feitelijk is bijna alles als vanouds. Slechts de collecte 
blijft aan de uitgang en wordt in drieën gedeeld. En 
we blijven de desinfectie aanbieden. 
 
- Rondvraag 
Kerkbalans 2022 wordt voorbereid. 
Er komen seizoenswandelingen eens in de 3 maan-
den. Informatie volgt. 
 
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 

 

 

Gebed van de maand 
In deze rubriek altijd een bijzonder gebed. Deze keer 
een gebed ter gelegenheid van de Dankdag op 3 no-
vember. Het is afkomstig van de website van de lan-
delijke kerk.  
 

Goede God, dank dat U ons ziet 
als werkers in Uw koninkrijk. 

Dat wij - hoe weinig het soms ook lijkt - 
al iets mogen delen van de hemel op aarde. 

 

We danken U voor de zegen 
die al onze inzet krijgt. 
Dat we mogen merken 

dat het niet voor niets is. 
Dankbaar zijn we 

voor die ene glimlach, 
een gebaar, een oogopslag. 

Het zegt ons genoeg 
en geeft ons hoop. 

 

Die hoop is de vrucht van ons geloof. 
Dank dat we mogen weten 

dat we gezegend zijn 
met het talent 

om te zorgen voor elkaar. 
Amen. 
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Van de diaconie 
 
Afgelopen maand heeft de diaconie het volgende 
doel ondersteund: 
 
Stichting Leergeld Oost-Achterhoek 
 

 
Het is helaas in steeds meer gezinnen niet haalbaar 
om de kinderen te laten meedoen bij een vereniging, 
sportclub of muziekles. Ook de – extra - kosten die de 
school met zich meebrengt voor bijvoorbeeld school-
benodigdheden, kamp of excursie zijn voor een 
groeiend aantal gezinnen niet meer op te brengen. 
Een beroep op de bijzondere bijstand of een andere 
voorziening is soms bovendien niet of niet tijdig mo-
gelijk. In geheel Nederland gaat het om ongeveer 
380.000 kinderen. Voor die kinderen uit deze gezin-
nen is er de Stichting Leergeld. 
De landelijke stichting heeft de laatste jaren voor 
meer dan 25.000 kinderen iets kunnen betekenen. 
Hoewel het helaas nog altijd een druppel op de gloei-
ende plaat is, blijkt de Leergeld-formule efficiënt en 
effectief. Om de hulp breder beschikbaar te maken 
en kinderen (tot 18 jaar) in de regio te kunnen hel-
pen, is er een netwerk opgericht van 70 plaatselijke 
Leergeldstichtingen. Leergeld Oost-Achterhoek is een 
van die plaatselijke afdelingen. 
De Leergeldstichtingen werken met vrijwillige be-
stuurders en vrijwilligers die huisbezoeken af leggen. 
 
Leergeld Oost-Achterhoek wil helpen voorkomen dat 
kinderen/jongeren uit minima-gezinnen ten gevolge 
van armoede niet kunnen deelnemen aan het sociaal-
maatschappelijke leven op en rond de school, sport 
en cultuur. Als zij niet kunnen deelnemen dreigt voor 
hen sociale uitsluiting. 
 
De Stichting Leergeld Oost-Achterhoek, heeft ten 
doel: 
 
1) Het voorkomen van sociaal isolement dan wel so-
ciale uitsluiting van schoolgaande kinderen/jongeren 
in principe in de leeftijd van 4 tot 18 jaar, uit gezin-
nen voor wie overheidsvoorzieningen uitgeput, niet 
toereikend dan wel niet beschikbaar zijn en die niet 
in staat zijn uit eigen middelen hun kinderen normaal 
te laten participeren binnen het onderwijs en/of in 
het sociaal maatschappelijk leven op en rond school; 
 
2) Het door middel van terugkoppelen/signaleren van 
ervaringen naar de overheid ter verbetering van 

voorzieningen, een bijdrage te leveren aan de be-
wustwording van de samenleving dat sociaal isole-
ment en uitsluiting van schoolgaande kinderen mo-
reel verwerpelijk en sociaal schadelijk is. 
 
Voor meer informatie zie: 
https://leergeldoostachterhoek.nl/ 
 
Aanvullende collecten november: 
 
3 november Kerk-tv 
7 november Zending (KIA) 
Guatemala - Sterke en weerbare vrouwen 
Veel vrouwen in Guatemala hebben dagelijks te ma-
ken met discriminatie en huiselijk geweld. Een vrou-
wencentrum voor pastorale studies, waar Kerk in 
Actie mee samenwerkt, vindt dat dit moet stoppen 
en strijdt voor gelijkheid tussen mannen en vrouwen. 
Het centrum biedt vrouwen een theologische oplei-
ding waarna ze actief kunnen worden in kerk of sa-
menleving. Dit geeft hun zelfvertrouwen en eigen-
waarde. Het centrum helpt de vrouwen ook als ze 
juridische of medische hulp nodig hebben na huiselijk 
geweld. 
 
Meer lezen kerkinactie.nl/ vrouweninguatemala 
 
14 november Energie 
21 november Pastoraat 
28 november Onkosten AKZ-diensten 
 
Als u zelf suggesties heeft voor een goed doel dat de 
diaconie kan ondersteunen, laat dit dan aan ons we-
ten! 
 
Mocht u iemand kennen of zelf iemand zijn die in 
financiële problemen zit en ondersteuning nodig 
heeft, in welke vorm dan ook, neem ook dan contact 
met ons op. 
 
Het totaal binnenkomen 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 
0544-37 64 68 
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P.V.G.-Seniorenmiddag 11 oktober 2021 
 
Het was een opluchting voor vele ouderen van 
onze gemeente om elkaar tijdens de eerste 
P.V.G-middag na de coronastop weer te kunnen 
ontmoeten. Ook de medewerkers hadden al 

tijden naar deze middag uitgezien. We waren ver-
heugd over het aantal mensen dat aanwezig was. Als 
speciale gast mochten we ook onze dominee H. Hin-
kamp verwelkomen.  
Mevrouw Truus de Bruijn, onze voorzitter, opende de 
middag met een hartelijk welkom aan iedereen. 
Zij las uit Openbaring 3:20, waarna we samen lied 
456 zongen. 
Om te vernemen hoe men de periode van de Corona-
pandemie had ervaren, ging mevrouw De Bruijn met 
enkele mensen hierover in gesprek. Vaak werd aan-
gegeven dat men veel contacten moest missen door-
dat er maar weinig bezoek van familie en vrienden 
mocht komen. Helaas had men soms ook vervelende 
momenten meegemaakt, met zieken in hun eigen 
omgeving. 
Nadat iedereen een kopje thee of koffie met wat 
lekkers had genuttigd gingen we met veel plezier 
kijken naar de film ‘Swiebertje’, passend bij de actua-
liteit van de dag, nl. 70 jaar tv Uiteraard was dit een 
herkenbare film uit een ver verleden. Veel vrolijke en 
humoristische scenes kwamen voorbij. De film was 
een luchtige en grappige opsomming van dagelijkse 
situaties uit het verleden van een welgestelde familie. 
Voor een tweede kopje thee en een babbeltje met 
elkaar was ruim tijd genomen, waarna de middag 
werd afgerond met een kort overleg m.b.t. onze toe-
komstplannen. 
 
De opkomst van deze eerste middag geeft ons aan-
leiding om door te gaan met de middagen. We ver-
heugen ons reeds op o.a. de kerstmiddag op 22 de-
cember a.s. Nadere informatie volgt. 
De voorzitster bedankte iedereen hartelijk voor de 
medewerking en wenste allen een wel thuis. 
 
            Namens alle medewerkers een hartelijke groet 

                                                        Annie Bosman 

 

 

Nederlands Bijbelgenootschap - Mijn Bijbel 
geeft betekenis (thema van de Bijbelzondag) 

Met de verschijning van de NBV21 start het NBG de 
campagne 'op zoek naar betekenis van de Bijbel'. 
Waar kom je dat allemaal tegen? We zetten het op 
een rij. 

Op mijnbijbel.nl laten we zien hoe de Bijbel verschil-
lende mensen betekenis geeft. Bijvoorbeeld Benno 
de Hertog die toekomst vindt in de Bijbel: ‘De Bijbel is 
niet zomaar ‘een boek’. Het is een boek vol wijsheid 
en levensverhalen. Bijvoorbeeld zo’n prachtig, nuch-
ter Bijbelboek als Prediker. Alles is al een keer eerder 
gebeurd. Je moet niet te hoog van jezelf denken. Je 
bent een onderdeeltje van een veel groter geheel en 
God staat daar boven. Hij overziet alles, zorgt en 
geeft wat nodig is.’ 

En we bieden jou ook inspirerend materiaal aan, om 
zo zelf te ontdekken hoe jij betekenis kunt vinden in 
de Bijbel. Schrijf je bijvoorbeeld in voor een leesplan, 
deel mooie tegeltjes met Bijbelteksten, lees alle ver-
halen of ontdek meer via blogs. 

Je kon de afgelopen tijd de Bijbel ook tegenkomen op 
verschillende abri’s in Nederland. Met de abri’s willen 
we mensen nieuwsgierig maken om op zoek te gaan 
naar wat de Bijbel voor hen kan betekenen. Naast 
deze abri’s kun je ook reclamespotjes horen op de 
radio (NPO Radio 1, 2, 3 en 5). Op die manier hopen 
we mensen nieuwsgierig te maken om meer te ont-
dekken over de Bijbel. 

Op televisie krijgt de Bijbel de komende tijd ook veel 
aandacht, zoals in het programma De Zin van je leven. 
Welke zin uit de Bijbel blijft je je leven lang bij? Deze 
vraag stelt Jacobine Geel in haar nieuwe programma 
De zin van je leven aan een keur aan gasten zoals 
Chris Kijne, Almatine Leene, Freek de Jonge, Ellen 
Deckwitz, Heino Falcke en vele anderen. 

De een-op-een-gesprekken met Jacobine Geel zullen 
inspireren, verrassen en herkenning oproepen. En 
misschien prikkelt het de kijker om de Bijbel er ook 
zelf weer eens bij te pakken en de oude verhalen 
opnieuw of voor het eerst te lezen. 

En natuurlijk hopen we om samen met kerken in Ne-
derland en Vlaanderen op 31 oktober (Bijbelzondag) 
extra stil te staan bij de Bijbel. We stellen dit jaar 
Nehemia 7:72–8:12 en Jakobus 1:19-2:5 centraal. 

          Eerstvolgende P.V.G.-middag 
            15 november om 14.30 uur 
                      in de Johanneshof  
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Geef vandaag voor de kerk van morgen 

 

Actie Kerkbalans 2022 komt eraan 

 

In januari doet onze kerk mee aan de Actie Kerkba-
lans 2022. Tijdens deze actieperiode zullen we u als 
kerkleden om een financiële bijdrage vragen, zodat 
we ook in 2022 kunnen doen waar we als Johannes-
kerk voor staan. Het thema van de Actie is ‘Geef van-
daag voor de kerk van morgen’. Want ook in de toe-
komst willen we als kerk van betekenis zijn voor 
mensen die verdieping en ontmoeting zoeken. 
Daar hebben we uw steun bij nodig. Want als kerk 
krijgen we geen subsidie. De financiële bijdrage van 
onze leden is noodzakelijk om te kunnen bestaan. 
Vandaar dat we onze leden ieder jaar om een bijdra-
ge vragen. 
Tussen 15 en 29 januari ontvangt u een brief met het 
verzoek om bij te dragen. We hopen dat we weer op 
u mogen rekenen! Dankzij uw bijdrage kunnen we 
onze belangrijke taken blijven vervullen en plannen 
maken voor de toekomst. Want we willen graag meer 
als Johanneskerk. Meer activiteiten aanbieden, zoals 
de stiltewandeling. Meer bereiken door boeiende 
lezingen vanuit Vorming & Toerusting. Meer mensen 
uit hun isolement halen met bijvoorbeeld onze AKZ-
diensten. Kortom, we willen graag meer kerk zijn 
voor meer mensen! 
Door uw steentje bij te dragen, kan de kerk blijven 
doen waar ze al eeuwenlang voor staat. Samen zijn 
we de Johanneskerk. 

 

 
 
 
 

Nieuws uit de Johanneshof 
 

Een van de ruimtes op de bovenverdieping van de 
Johanneshof is jarenlang in gebruik geweest bij het 
Vluchtelingen Informatie Punt. Deze activiteiten zijn 
recent teruggebracht naar 1 dag in de week. Alleen 
de woensdag is bezet. 
 
Dit houdt in dat de bewuste ruimte met directe in-
gang 4 dagen in de week beschikbaar is voor een of 
meer andere functies. We denken aan een functie op 
maatschappelijk terrein of een kantoor. De ruimte 
heeft een eigen opgang via een deur in de steeg langs 
Albert Heijn. 
Bij interesse kunt u op een van de volgende manieren 
contact opnemen met Truus de Bruijn: telefoon 06-
25072817, mail johanneshof@pkn-lichtenvoorde.nl. 
 

Namens het beheer, 
Flip de Bruijn 

 

 

 

OP WEG 

Velen hebben al vlot gereageerd op de wervingsbrief 
van 30 augustus jl. i.v.m. bijdragen voor Kerkblad Op 
Weg. Inmiddels is er t/m 23 oktober € 3.090,- bin-
nengekomen. 
Hartelijk dank daarvoor! 
 
Indien u daar nog niet bij was, zie dit berichtje dan als 
reminder. Dan danken wij u bij voorbaat voor uw 
overboeking op rekening NL87 RABO 0373 7245 51 
ten name van Protestantse gemeente Lichtenvoorde. 
 

Namens het college van kerkrentmeesters, 
Frits van Lochem, penningmeester 

 

 

         

mailto:johanneshof@pkn-lichtenvoorde.nl
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Eeuwigheidszondag 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Vandaag noemen we de namen 

 

Vandaag noemen we de namen 

van hen die hier bij ons hoorden, 

proberen we uit te drukken 

wat onzegbaar is in woorden. 

 

Pijn om leegte en gemis, 

om die hele kleine dingen 

die je telkens tegenkomt. 

Handenvol herinneringen. 

 

Kostbaar leven van voorbij. 

Groot gemis en diepe pijn, 

maar ook rust omdat we weten 

dat ze in Gods handen zijn. 

 

Vandaag noemen we hun namen 

in de warmte van het licht. 

Licht dat sterker is dan donker. 

Samen voor Gods aangezicht. 

 

         

marja 

   

 
 
 
 
 
 
 

Uitloting obligaties 
 
Per 1 december 2008 heeft het college van kerk-
rentmeesters obligaties uitgegeven, waarvan per 1 
december 2021 conform de voorwaarden de negen-
de aflossing zal plaatsvinden. De loting heeft al 
plaatsgevonden. 
Alle obligaties zijn genummerd en de obligaties waar-
van het eindcijfer een 4 is, zijn vanaf 1 december 
2021 betaalbaar met de opgebouwde rente. 
 
De uit te keren hoofdsom met de rente van de uitge-
lote obligaties is € 66,25 voor elke ingeleverde obliga-
tie eindigende op nummer 4. 
 
De uitgelote obligaties kunnen worden ingeleverd in 
de Johanneshof op dinsdagavond 30 november a.s. 
tussen 18.30 uur en 20.00 uur tegen contante beta-
ling of afgifte van een ontvangstbewijs, waarna uitbe-
taling daags erna volgt per bankoverschrijving. 
Na de uitlotingsdatum wordt geen rente meer opge-
bouwd. 
 
De obligaties blijven betaalbaar tot het verstrijken 
van de wettelijke verjaringstermijn. 

 
Namens het college van kerkrentmeesters, 

Frits van Lochem, penningmeester 

 
 
 
PKN Solidariteitskas 2021 

 
In mei jl. hebben wij u het verzoek voor uw jaarlijkse 
bijdrage ad € 10,- per lid ten behoeve van de Solidari-
teitskas toegezonden. Hiervan is de helft voor onze 
eigen gemeente en de helft voor de Solidariteitskas 
van de PKN. Voor de betaling was een acceptgiro 
bijgevoegd en een informatiefolder. 
Velen hebben inmiddels al betaald; hartelijk dank als 
u daar ook bij hoort, dan kunt u dit stukje verder 
overslaan. 
Zou u daar nog niet aan toe gekomen zijn, dan vragen 
wij u op korte termijn alsnog uw bijdrage over te 
boeken. Mocht u de acceptgiro niet meer kunnen 
vinden, geen nood: u kunt uw Solidariteitskasbijdrage 
ook gewoon overboeken per telebankieren naar 
bankrekening NL15 RABO 0373 7245 86. 
Bij voorbaat hartelijk dank! 
 

Namens het college van kerkrentmeesters, 
Frits van Lochem, penningmeester 
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Woord uit de regio – Tegenwind 
 
‘Wij danken U voor al die mooie klanken’ 
 
In de coronatijd heb ik maar weinig diensten en 
vespers gemist en het werd op een gegeven moment 
best eenzaam in de kerk, zeker in de tijd dat er op 
zondagochtend niet gezongen mocht worden. Op een 
doordeweekse dag sloot ik mezelf op in de kerk om 
de liederen voor de vespers en diensten op te 
nemen, zodat ze toch op woensdag of zondag konden 
klinken. Kerkmuzikaal heb ik nog nooit zo hard tegen 
de wind in hoeven fietsen als in die tijd. Maar ik bleef 
fietsen! En ik realiseerde me tegelijkertijd heel goed 
dat het voor u achter het computerscherm nog wel 
veel eenzamer en moeizamer kon voelen. 

 
Het lied ‘Is niet muziek door U aan ons gegeven’ 
zongen we in Doetinchem eens in de vier weken in de 
vesper en als we dat met een paar mensen mochten 
zingen, dan was dat al een groot feest. En in 
gedachten hoorde ik dan de hele cantorij dit lied 
zingen en ik dacht, als we straks weer bij elkaar 
mogen komen, dan zingen we in ieder geval dit lied. 
En dat deden we op 20 juli, toen de cantorij weer 
voor het eerst bij elkaar kwam. Wat een feest! 
Later klonk het lied bij ons in de Catharinakerk, 
gezongen door cantorij en gemeente. We vierden dat 
we ook weer met ons allen bij elkaar mochten komen 
en mochten zingen (Wát een feest!).  
 
 
 
 

Dat mooie lied van John Rutter in de vertaling van 
Sietze de Vries zingt van moed en vertrouwen. Een 
wijs op wieken, niet tegen de wind in, maar juist 
gedragen door de wind. Dat wens ik u toe voor nu, 
voor de komende tijd en voor de eeuwigheid. 
 
Tweede couplet: 
Wij danken U voor al die mooie klanken, 
voor harmonieën die mij raken in het hart, 
een wijs op wieken als een vogel in de morgen, 
als stem en instrument mijn nacht ontwart. 
 
Bron: Liefste Lied van Overzee, deel 1, lied 35 
 
 
 

 
Elske te Lindert, 
cantor-organist  
in de Catharinakerk 
te Doetinchem 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Reageren? Dat kan: etelindert@icloud.com 
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IKA vakanties 
 
Inmiddels hebben zich al enkele mensen aangemeld 
voor de IKA vakantieweken. Omdat opgave nog 
steeds mogelijk is, hierbij nog een extra oproep voor 
geïnteresseerden voor deze vakantieweken. Van har-
te aanbevolen! 
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 mensen 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 vertrouwd 
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: 06-53 40 91 89. 
 

 
Giften 
 
Via mevrouw Ans Staring is een gift van €20,- ontvan-
gen t.b.v. de bloemen in de kerk. Via mevrouw Truus 
de Bruijn € 10.- voor de P.V.G. en via ds. H. Hinkamp 
€ 15 voor het pastoraat. 
 
Alle gevers heel hartelijk dank! 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
Top2000-kerkdiensten in de Achterhoek 
 
In januari 2022 gaan we weer een aantal Top2000-
diensten organiseren! Ditmaal met een kleiner koor 
en een kleinere live-band en met prachtige nummers 
die passen bij het thema ‘Nieuw begin, Top geluid’. 
We kijken terug naar een lange periode met corona, 
met soms moeilijke maatregelen. Elkaar niet zien, 
geen terrasje mogen pakken, thuis werken en online 
lessen, maar ook elkaar geen knuffel mogen geven en 
niet naar de kerk mogen gaan. Daarentegen ontston-
den er ook mooie (burger)initiatieven en stonden we 
voor elkaar klaar met praktische hulp en een (digita-
le) schouder. 
Wat staat erover in de bijbel en welke muziek past 
hierbij? Muziek uit de Top2000, muziek met 
een betekenis. Het worden diensten vol inspiratie en 
zingeving. 
Op de volgende data zijn er Top2000-diensten: 
 

o Zondag 16 januari om 10.00 uur in de Johan-
neskerk in Lichtenvoorde; voorganger is ds. 
H. Hinkamp. 

o Zondagavond 16 januari om 19.00 uur in de 
Dorpskerk in Dinxperlo; voorganger is ds. A. 
van Voorst. 

o Zondagmorgen 23 januari om 10.00 uur in de 
Zuiderkerk in Aalten; voorganger is ds. F. de 
Jong. 

o Zondagavond 23 januari om 19.00 uur in de 
Zonnebrinkkerk in Winterswijk, voorganger is 
de heer L. Grooten. 
 

Graag zien we u bij één van deze diensten in de kerk.  
 
 

Verschijningsdatum Op Weg  
 
verschijnt:  inleveren kopij: 
week voor 5 dec. maandag 22 nov. 
week voor 16 jan. maandag 3 jan. 

 
 

Het volgende nummer van Op Weg gaat over 
de maand december en de eerste helft van 
de maand januari - t/m zondag 16 januari-. 

De redactie 
 

mailto:hillie.ikink@gmail.com
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Niet in Gods Naam 
 
Donderdag 18 november, om 20.00 uur, is ds. Jan 
Struik te gast in de Johanneskerk voor een lezing: 
Niet in Gods Naam - een avond over religie en ge-
weld. De onlangs overleden Engelse Rabbijn Jonathan 
Sacks heeft hierover een belangwekkend boek ge-
schreven met bovenstaande titel.  
 
Hij schrijft over de oorsprong van geweld: waarom 
zijn mensen zo gewelddadig? En welke rol heeft reli-
gie hierbij? En waarom is er zoveel geweld tussen 
Jodendom, Islam en Christendom de eeuwen door, 
terwijl alle drie dezelfde aartsvader Abraham heb-
ben? Hij weerlegt overigens de populaire stelling dat 
religie de oorzaak is van geweld. In onze tijd is er veel 
geweld, uit naam van God … althans zo zeggen ex-
tremisten. De titel van zijn boek geeft zijn inzet bloot: 
geweld kan nooit plaatsvinden in Gods naam!   
 
Iedereen is van harte welkom. De lezing is ook te 
volgen via kerkdienstgemist.nl.  
 

 
 
 

 
 
 
 
 

De maon’ is op egaone 
 

De maon’ is op egaone, 
de staerne staot te straol’ne 
deep’ in den klaoren nacht. 
De buske staot te zwiegen. 

En ovver ‘t brook zee-j stiegen 
ne mot, ne daeken, wit en zacht’. 

 
Gelude bunt verklonken. 

In ‘n oelenvloch verzonken 
lig no de stille weld. 

Met ow verdreet en zorgen 
bun I’j no zo eborgen, 

dat z-ow neet wakker hollen zölt. 
 

Kiek daor de maon’ es drieven! 
‘t Liekt bloos ne halve schieve. 

Toch is ze rond en heel. 
Zo bunt der völle zaken, 

wao-w ernst met mosten maken, 
maor dee-w jo geels neet ovverzeet. 

 
Greuts is ‘t, zo ‘t wi’j ons veurdoot, 

mor wat is ‘t dan, wa-w good doot? 
Wat beelde wi’j ons in? 

Wat hef ons drok gedote, 
in ‘t kleine en in ‘t grote, 

uutendelijke dan veur zin? 
 

Heer, laer ons in te zene, 
- wat ok de weld wil beden -: 

dit laeven geet veurbi’j. 
Help ons gewoon te waene, 

veur Ow hier op de aerde 
as kind te laeven, frank en vri’j. 

 
A-w éénmaol dan mot starven, 

gef ons dan ow erbarmen: 
gef ons ne zachten dood. 

Laot ons dan vol vertrouwen 
op owwe leefde bouwen, 

dee-t um ons is ok in den dood. 

Lao-w ons te slaopen leggen 
en röstig ‘Amen’ zeggen. 
De aovendwind is kold. 

Heer, waar ons veur het kwaode 
en laot ons röstig slaopen, 

en ok den naober, zeek en old. 
 

Lied 246, in een vertaling van Henk Lettink. 
 

 

http://kerkdienstgemist.nl/
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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. 
 

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! 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Stiltewandeling – Herfst 
 
We hebben weer een nieuwe loot aan onze activitei-
tentak! Zaterdag 6 november 2021 organiseren we 
onze eerste stiltewandeling, door onze mooie Ach-
terhoekse streek. Deze keer is het thema de herfst. 
 
 

 
 

 
Om 13.00 uur verzamelen we bij de Johanneshof. Van 
hieruit rijden we gezamenlijk naar het beginpunt van 
de wandelroute, zo'n 6 à 7 kilometer. Waar precies? 
Dat is nog een verrassing. 
Na een eerste wandelgedeelte in stilte is er later 
ruimte om met elkaar in gesprek te gaan n.a.v. van 
een gedicht. Op een leuke pauzelocatie is er koffie, 
thee en koek. 
Deelname € 5,-. Graag opgeven uiterlijk 4 november 
a.s. via info@pkn-lichtenvoorde.nl 
 

 
 
 

Overleg AKZ-diensten 5 november 
 
Al heel wat jaren organiseren we onze AKZ-diensten: Anders Kerk Zijn.  
In de coronaperiode was dit wat lastiger. Toch hebben we zeker niet stil 
gestaan. Maar ook voor de toekomst zijn er heel wat ideeën. 
 

Vrijdagmiddag 5 november, om 16.00 uur, is iedereen van harte welkom in 
de Johanneshof om de afgelopen periode te evalueren én om samen te 
brainstormen, dan wel ‘hersenwaaien’. 
  
Als je komt wil dat niet zeggen dat je ook iets moet doen! 
Ik hoop graag op een klankbord en op leuke suggesties, zowel wat betreft  
inhoud als vormgeving. Wat is er leuker dan samen er iets moois van ma-
ken! 
 
Graag tot ziens! 
 

Hans Hinkamp 
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Het volgende nummer . . .   
 

voor de maanden december en januari 2022 komt uit 
in de week voor zondag 5 december 2021.  
Kopij moet uiterlijk maandag 22 november 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 
Mevrouw G. Kuijt-Gijsbers, tel. 37 02 98 
Mevrouw D. te Paske, tel. 06-10 61 97 58  (website)  
 
  
 
WIJKINDELING 2021 
 
Wijkouderling/coördinator   telefoonnummer 
1.   Mevr. G. Boschman   37 35 59 
       Mevr. I. Hulshof   37 88 91  
2.   Mevr. E. Meijer  48 28 54 
3.   Mevr. G. Baarsma   37 30 90 
       Mevr. D. Schepers  48 77 23 
4.   Mevr. T. de Jongh   37 33 16 
       Mevr. A. Staring   37 96 98 
       Dhr. G. Otten  37 34 93 
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 
E-mail:  hans@hinkamp.info 
 

Scriba : de heer R. te Kronnie 
Pastoor Scheepersstraat 17 
7134 RB Vragender 
tel. 37 67 06 
E-mail: info@pkn-lichtenvoorde.nl 
 
Kerkgebouw Johanneskerk en 
gemeentecentrum ‘Johanneshof’ 
Rentenierstraat 9 
7131 DK Lichtenvoorde 
tel. 37 60 56 

Contactpersoon voor afspraken Johanneshof: 
mevrouw T.H. de Bruijn-Timmerman 
Esstraat 34, 7131 CT Lichtenvoorde 
tel. 06-25 07 28 17 (10-11 en 19-20 uur) 
johanneshof@pkn-lichtenvoorde.nl 

 

Beheer Johanneshof: mevrouw Ph. de Bruin-de Bruijn 
Klaasbos 1, 7131 SZ Lichtenvoorde 
tel. 06-21 37 62 37 e.bruin35@kpnmail.nl 

 

Koster kerkgebouw : de heer G.J. Otten 
Beatrixplein 7, 7131 XW  Lichtenvoorde 
Tel. 37 34 93 koster@pkn-lichtenvoorde.nl 

 

Ledenadministratie:  
mevrouw L. Schutten-Markvoort 
Hillenstraat 1, 7131 ZN Lichtenvoorde 
Tel. 37 64 68  
E-mail: fritsenlucyschutten@upcmail.nl 

 

Cantor-Organist: de heer H.J. Meerdink 
Mr. Meinenweg 30, 7107 AN Winterswijk Kotten 
tel. 0543-56 35 72 

Organist: de heer B. Tieltjes,  

Sperwer 17, 7132 EM Lichtenvoorde 
Tel. 0544-84 33 56 

 

Vorming en Toerusting: de heer S. Tamminga 
Diepenbrockstraat 13, 7132 AM Lichtenvoorde 
Tel. 37 27 52 

 

Administratie Kerkrentmeesters en Administratie 
Diakonie: de heer F.J. van Lochem 

Penningmeester Kerkrentmeesters:  
de heer F.J. van Lochem  
Van der Meer de Walcherenstraat 10 
7131 EN Lichtenvoorde 
Tel. 37 47 23 

 

Penningmeester Beheerscommissie Johanneshof: 
de heer C. Langbroek 
Schatbergstraat 92, 7132 AB Lichtenvoorde 
Tel 06-54 33 66 93 

 

Bankrekeningen Protestantse Gemeente Lichtenvoorde 
NL84 RABO 0336 1154 74  
(Kerkbalans, Giften, Collectemunten) 
NL10 RABO 0386 1167 17 (Exploitatie Johanneshof) 
NL15 RABO 0373 7245 86 (Bijdragen Solidariteitskas) 
NL37 RABO 0373 7245 78 (Collectenrekening) 
NL87 RABO 0373 7245 51 (Kerkblad Op Weg) 
 

Penningmeester Diaconie:  
mevrouw M. Boomkamp-Steenbeek, Heideweg 7a,  
7135 KH Harreveld, tel. 06-40 23 26 86 
E-mail: diaconie@pkn-lichtenvoorde.nl 
Bankrek.: NL46 RABO 0336 1216 87 t.n.v. Diaconie  

Protestantse Gemeente Lichtenvoorde 
 
Penningmeester PVG: mevrouw N. Kip,  
Staringstraat 34, 7131 XB Lichtenvoorde, tel. 37 24 67 
Bankrek.: NL89 RABO 0386 1400 30 

 

Begraafplaats Vredehof: de heer J. Niewold 
Willy Brandtplein 242, 7007 LH Doetinchem 
Tel. 0314-84 39 47 
Bankrek.: NL13 RABO 0336 1637 97 

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 
 
 
  
woensdag 3 november 
19.30 uur ds. J.J. Hinkamp 
Dankdag 
aanvullende collecte: Kerk-tv 
 
zondag 7 november 
10.00 uur ds. F. Gijzel, Leiden 
aanvullende collecte: KIA, Zending 
 
zondag 14 november 
10.00 uur ds. M. Andela-Hofstede, Aalten 
aanvullende collecte: energie 
 
zondag 21 november 
10.00 uur ds. J.J. Hinkamp 
Eeuwigheidszondag 
aanvullende collecte: pastoraat 
 
zondag 28 november 
10.00 uur ds. J.J. Hinkamp 
AKZ-dienst, 1e zondag van advent 
aanvullende collecte: onkostencollecte 
 
zondag 5 december 
10.00 uur ds. J.J. Hinkamp 
2e zondag van advent 
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/

