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In dit nummer: 
 
Contact via een lijntje 
 
Hoop 
 
Kerstchallenge 
 
Kerkbalans 2022 
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  Licht van Hoop 
 

  Licht van hoop, 
  schijn door de vensters 

  van de ogen naar het hart, 
  ken mijn naam en maak me weerbaar, 

  kleur mijn dagen zonder zwart. 
 

  Licht van hoop, 
  schijn voor de zieken, 

  voor de mensen zonder hoop, 
  voor alleengaanden, ontheemden, 

  voor de wereld en zijn nood. 
 

  Licht van hoop, 
  toekomst van Vrede 

  door het Kind aan ons gebracht, 
  fluister ons een nieuwe aarde, 

  dwars door 't duister van de nacht. 
 

Cobie Verheij-de Peuter 
bron: gedichtensite.nl 
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 Contact via een lijntje 
 
Zo’n dertig jaar geleden. We trekken met tent-
jes door Roemenië. Zeven personen, waaronder 
onze vier kinderen. Elke ochtend een klein tran-
sistorradiootje op het dak van de auto om de 
berichten van de ANWB Alarmcentrale te be-
luisteren. Gelukkig horen we nooit: familie Kos-

ter, rijdend in een ... , kentekennummer ... , wordt 
verzocht contact op te nemen ... Af en toe proberen 
we via een telefoon op een soort postkantoor het 
thuisfront te bellen. Lukt soms wel, soms niet. 
 
Een week of twee geleden. De telefoon van mijn 
moeder ‘ligt eruit’. Jammer, want omdat ze heel 
slecht ziet en heel slecht hoort is deze speciale tele-
foon letterlijk en figuurlijk haar enige lijntje met de 
buitenwereld. Inmiddels, na honderd belminuten met 
de telefoonmaatschappij en na een ruim twee uur 
durend bezoek van de monteur die de fout niet kan 
vinden, voltrekt zich spontaan een wonder. De tele-
foon gaat over en blijkt te werken! 
 
Wat verder terug in de tijd. Een postduif met de 
naam Cher Ami kreeg de Franse dapperheidsonder-
scheiding Croix de Guerre. Dankzij deze duif werd een 
door Duitsers omsingeld bataljon alsnog gered. 
Zwaargewond bereikte ze het hoofdkwartier. Voor 
wie het interesseert, ze staat opgezet in een museum 
in Washington. 
 

 
 
Nog veel langer geleden. Er is een kind geboren. 
Geen postduif met een kokertje waarin een geboor-
tekaartje zit. Geen vaste of mobiele telefoons. Geen 
midwinterhoorns in Galilea. En toch komt er kraam-
bezoek. Per kameel. Drie koningen. Met cadeautjes 
als goud, wierook en mirre. Gekomen omdat een ster 

de boodschap overbracht dat er iets bijzonders was 
gebeurd. Dat er een koning was geboren. En gewoon 
te voet wat herders. Een zootje ongeregeld, zegt 
men. Voor wie de boodschap uit de lucht kwam val-
len. Geen postduif. Wel een heleboel engelen. Het 
woord engel van het Griekse άγγελος dat bode, 
boodschapper, betekent. 
 
Wat ik bijzonder vind is dat die boodschap van zo 
lang geleden nog steeds doorgegeven wordt. Kenne-
lijk zo sterk en belangrijk is dat die boodschap voort-
leeft. In Afrika zingen ze erover en vieren ze Kerstmis. 
Op de Filippijnen landt de boodschap. In Lichten-
voorde klinken de kerstliederen in de kerken. En daar 
is geen telefoon of postduif voor nodig. Engelen zoals 
in het kerstverhaal ook niet. Wel mensen die het 
doorvertellen. Die voorleven wat het met je doet als 
je van dat kind weet. Als je weet hoe dat kind later in 
het leven stond. 
 
Ik kom tot de volgende conclusie. Nogmaals. Geen 
postduif. Geen hemels leger van engelen. Maar de 
lijn naar de hemel ligt er nooit uit. Die staat altijd 
open. Van Gods kant uit. Of de verbinding lukt zal dus 
aan ons liggen. Als we de hoorn er bij wijze van spre-
ken op laten liggen horen we niks. Komt er geen con-
tact. 
 
Als het volgende kerkblad uitkomt zitten we alweer 
een aantal weken in het jaar 2022. Ik wens iedereen 
een goede verbinding toe met de lijn naar boven. 
Soms zal iemand willen praten in de hoorn. Het hart 
willen luchten. Blijdschap of verdriet willen delen. 
Net zoals wanneer je belt met een goede vriend of 
vriendin misschien. Soms zal je alleen maar willen 
luisteren naar wat ‘de andere kant’ te zeggen heeft. 
Als het stil blijft toch maar blijven luisteren. Ook in de 
stilte kunnen gedachten opkomen die op een ant-
woord lijken. Of misschien komt het antwoord wel 
via iemand uit je omgeving. 
 
Waar ik tureluurs van werd tijdens al die belminuten 
met de telefoonmaatschappij was dat ik elke keer 
een andere o zo vriendelijke medewerker aan de lijn 
kreeg. Elke keer hetzelfde riedeltje. Elke keer alle 
begrip. Elke keer weinig oplossingen. Dat is dus het 
voordeel van dat lijntje naar boven. Daar zit maar één 
persoon achter. En die weet alle gegevens al. Die 
luistert. Die begrijpt echt. Die helpt echt. 
 
Een goede verbinding gewenst met daarboven  
(of waar God ook woont). Ook in 2022. 
 
                                                                       
 

  marja 
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 Pastorpraat ds. Hinkamp 
 

En voor je het weet ben je alweer een jaar ver-
der! Aan het eind van het jaar is de conclusie 
dat het jaar voorbijgevlogen is. In dit geval een 
tweede coronajaar. Hoe je het ook wendt of 
keert: het went nooit! Keer op keer is het 

schrikken als de zoveelste golf over ons heen komt. 
Hoe gaat het met iedereen? Zijn er nog zieken? Hoe 
bedreigend is het? Ondertussen hoop je dat alles 
weer wat ‘in het normale’ komt. Komen we binnen-
kort in rustiger vaarwater? Ik ben er niet gerust op. 
 

Het is en blijft improviseren binnen de mogelijkhe-
den. Mogelijkheden die regelmatig veranderen. Ook 
nu is de verwachting richting de activiteiten en dien-
sten rond Kerst weer zoals de weersvoorspellingen: 
het zijn dagkoersen. De vooruitzichten voor Kerst en 
oud en nieuw? Ik ga maar uit van ‘wisselvallig weer 
met hier en daar een bui en gelukkig ook momenten 
dat het zonnetje doorbreekt’. 
 

 
 

Al met al kan ik terugkijken op een jaar waarin we 
ons als kerk op een goede manier hebben laten zien. 
Ik ben dankbaar voor de inzet van de vele vrijwilligers 
die onze kerk rijk is. Ik ben dankbaar voor mensen die 
voorop gaan om zich sterk te maken voor een kerk 
die toekomst heeft. Ik ben dankbaar voor de open-
heid en gastvrijheid onder kerkgangers, andere be-
zoekers, kosters en onze beheerders in de Johannes-
hof. Zo is er aan het eind van het jaar veel reden tot 
dankbaarheid. Het sterkt mij in ieder geval om samen 
verder te gaan, om een kerk te zijn waar mensen zich 
thuis mogen voelen: een warme kerk. 
 

Voor de komende maand staan er heel wat plannen 
op stapel. Nu mag je daar (zoals het vroeger vaak 
gebeurde) aan toevoegen: Deo Volente, ‘als God het 
wil’. Het is een uitdrukking die de kwetsbaarheid van 
het bestaan blootlegt. We komen het tegen als ‘het 
voorbehoud van Jakobus’. In de Bijbelse brief van 
Jakobus staat het als volgt: ‘Dan iets voor u die zegt: 
‘Vandaag of morgen gaan wij naar die en die stad. 
Daar blijven we een jaar, we zullen er handeldrijven 

en geld verdienen.’ U weet niet eens hoe uw leven er 
morgen uitziet. U bent immers maar damp, die heel 
even verschijnt en dan al verdwijnt. U zou moeten 
zeggen: ‘Als de Heer het wil, zijn we dan in leven en 
zullen we dit of dat doen.’’ 
 

Tegenwoordig ben je geneigd te spreken van het 
voorbehoud van Corona. Maar juist in de meest don-
kere tijd van het jaar mogen we ook advent vieren en 
aansluitend het Kerstfeest. Het is een boodschap van 
hoop: God laat het er niet bij zitten en heeft met de 
geboorte van Jezus de wereld in een nieuw licht ge-
zet. Het is een licht dat ons mag bemoedigen en ook 
blijft schijnen over en door alle voorbehouden heen. 
God is trouw en Hij laat niet los wat zijn hand begon-
nen is. In dát vertrouwen mogen we het Kerstfeest 
vieren als een toezegging van Godswege, zoals in de 
lofzang van de engelen in de velden van Bethlehem: 
‘Ere zij God en vrede op aarde voor de mensen in wie 
Hij een welbehagen heeft!’ 
 
 

 
 
 

Ik wil iedereen van harte sterkte toewensen en een 
goede Kersttijd en een voorspoedig en goed 2022: 
Vrede en alle goeds. 
 

Met een hartelijke groet, Hans Hinkamp 

 
 
 
 

 
Voorbede 
Bij de kerkdiensten is het mogelijk om aandacht te 
vragen voor zaken die u persoonlijk raken. De voor-
ganger zal hier dan zo mogelijk bij de voorbeden aan-
dacht aan schenken. 
Voorbeden kunnen worden doorgegeven via email: 
voorbede@pkn-lichtenvoorde.nl  
 

 

 
 

mailto:voorbede@pkn-lichtenvoorde.nl
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Verjaardagen 
 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5 december Dhr. G.W. van Lochem 
  Hofesch 23 
  7131 TC Lichtenvoorde 
  81 jaar 
8 december Mevr. H.H. Mulder-Lubbers 
  Lievelderweg 16 
  7131 MC Lichtenvoorde 
  75 jaar 
  Mevr. W. Heuzinkveld-Mengerink 
  Switbertushof 27 
  7131 TA Lichtenvoorde 
  81 jaar 
16 december Mevr. C. Grootenzerink-Hartemink 
  Hof van Flierbeek 51 
  7132 DJ Lichtenvoorde 
  88 jaar 
19 december Mevr. B. Oberink-Lammers 
  Sleedoornstraat 56 
  7132 CJ Lichtenvoorde 
  89 jaar 
24 december Mevr. J.W. Brüning-Helmig 
  Klaasbos 25 
  7131 SZ Lichtenvoorde 
  80 jaar 
29 december Mevr. J.H. Rutgers-Hoitink 
  Winterswijkseweg 39 
  7134 NC Vragender 
  77 jaar 
30 december Mevr. B.A. Lensink-van den Berg 
  Varsseveldseweg 60 B 
  7131 JA Lichtenvoorde 
  77 jaar 
31 december Mevr. G.B. ten Bokkel-Eggink 
  Kievitstraat 75 - K 014 
  7132 DA Lichtenvoorde 
  85 jaar 

2 januari Dhr. D.J. Heuzinkveld 
  Switbertushof 27 
  7131 TA Lichtenvoorde 
  84 jaar 
3 januari Mevr. G.G. Janssen – Duenk 
  Middachtenstraat 23 
  7131 BA Lichtenvoorde 
  75 jaar 
5 januari Dhr. G.J.W. Simmelink 
  Meekesweg 4 A 
  7134 PD Vragender 
  78 jaar 
9 januari Dhr. S. Kuijt 
  Frans Halsstraat 10 
  7131 VW Lichtenvoorde 
  84 jaar 
16 januari Dhr. A.H. Mombarg 
  Hofesch 18 
  7131 TB Lichtenvoorde 
  80 jaar 
 
 
Wij wensen alle jarigen, met familie en vrienden, een 
gezellige en, indien mogelijk, gezonde verjaardag. 
Moge onze wens samengaan met Gods onmisbare 
zegen. 
Een gebaar van medeleven vanuit de gemeente, in de 
vorm van een kaartje of telefoontje, zal zeker welkom 
zijn. 

Bloemen vanuit de kerkdienst 
 
7 november De heer en mevrouw Koster 

Van Raesfeltstraat 44 
14 november De heer en mevrouw Baarsma 

Sweelinckstraat 3 
21 november De heer en mevrouw Bosman 

Händelstraat 2 
 

 
Giften 
 
Via Joke Rouwhorst is een gift ontvangen van € 10,- 
ten gunste van de diaconie, voor de Kerstbakjes 
en € 5,-voor de bloemendienst. 
 
Correctie: In het vorige nummer van Op Weg is de 
gift die Ans Staring voor de bloemendienst had ont-
vangen abusievelijk fout vermeld. Dit moet zijn 50,- 
i.p.v. 20,- euro. Onze excuses hiervoor. 
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In memoriam Riet Deten 
 
Op vrijdag 12 november was er in de Johanneskerk 
een dankdienst voor het leven van Riet Deten. Voor-
ganger hierbij was r.-k.-pastor Carla Berbée, een goe-
de bekende van haar. Riet Deten was al jaren een 
gastlid van onze kerkgemeenschap en voelde zich 
verbonden met onze Johanneskerk. En eigenlijk zegt 
dat woord ‘gastlid’ meer dan alleen de kerkelijk band. 
 

Ze geloofde, volop. Ze geloofde in de kracht van de 
Eeuwige, in verbondenheid, spiritualiteit en de waar-
de van oprechte hartsverbondenheid over kerkgren-
zen heen. Ze was christen en voelde zich te gast op 
deze aarde, zoals wij die aarde te leen hebben. Het 
leven zelf als gastlidmaatschap. 
 

Riet Deten was actief bij de oecumenische vespers en 
vieringen rond bijv. de Vredesweek. Later liet ze het 
voorgaan aan anderen over. Maar ze bleef altijd de 
stem van de mensen die niet gehoord dreigden te 
worden, als een strijder voor vrede, recht en gerech-
tigheid, ook als haar persoonlijk soms onrecht werd 
aangedaan. Haar levensweg was niet gemakkelijk en 
heeft haar tot een sterke vrouw gemaakt, geestelijk. 
 

Lichamelijk was er niemand die, al dan niet met rolla-
tor, zo meditatief door het dorp kon wandelen. Met 
een zwakke gezondheid was het levenseinde voor 
haar een dagelijkse reisgenoot. Op 4 november kwam 
er, na een lange periode van afnemende gezondheid, 
op de leeftijd van 84 jaar een einde aan het bewogen 
leven van Riet Deten; geen gastlid meer op aarde, 
maar ze mag zich thuis weten. 
 

Als predikant van de Johanneskerk mocht ik haar 
(middels een voorgelezen brief i.v.m. afwezigheid 
vanwege vakantie) postuum de woorden meegeven 
van een zegen. Woorden van een andere sterke 
vrouw, die koos voor een leven in radicale armoede, 
om er te zijn voor anderen: Clara van Assisi. 
 

Hieruit enkele woorden: 
Dat de Heer Zijn genade aan je betoont, dat het licht 
van Zijn aangezicht je gids zal zijn, dat Zijn engelen 
over je zullen waken, wanneer je slaapt, en als je 
ontwaakt, dat Hij je zal vervullen met zijn genade. 
 

Dat allen die verdriet kennen om haar overlijden 
troost mogen vinden in warme herinneringen en 
Gods nabijheid, in leven en in sterven. 
 

ds. Hans Hinkamp 
 
 
 
 

 

Jaaroverzicht kerkelijk jaar 
 
In het afgelopen kerkelijk jaar werd één huwelijk 
gesloten: 
Jan Krooshof en Bea Ton 
 
Overledenen die verbonden waren met onze geloofs-
gemeenschap, van wie de namen genoemd zijn bij de 
Eeuwigheidszondag: 
Wim Wamelink 
Jan Sironde 
Hans Koskamp 
Jan Gillissen 
Truus Ansink-Berenschot 
Karin Spaan-Tornij 
Esther Girbaran-Hiddink 
Jan van Daatselaar 
Johan Klomp 
Helga van Benthem-Schepers 
Dini Scholte-Laning 
Grietje Bijker-Middelbrink 
Eelco Roelofswaard 
Bennie Scholten 
 
Er werd niet gedoopt. 

Gebed van de maand 

 

In deze rubriek altijd een bijzonder gebed. Deze keer 
een gebed dat aansluit bij het Kerstfeest. 
 

 
Heer, onze God, 
U bent geen vreemde God gebleven. 
U bent onder ons komen wonen 
in de tederheid van een kind 
en de veilige geborgenheid 
van een thuis. 
 

Kom opnieuw bij ons, 
ga leven in ons, 
wees aanwezig  
in onze woning, 
spreek mee 
in alles  
wat we doen en zeggen 
om mensen te onthalen 
in de stijl van Jezus, uw Zoon. 
Amen. 
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Begroting 2022 
 

 

 

Toelichting op de begroting CvK 2022  
De huurinkomsten van beide verhuurpanden zijn lager begroot, De bovenwoning Rentenierstraat 20 is 
tot uiterlijk 7 september 2022 verhuurd (tijdelijke verhuur). De zaal Rentenierstraat 20 is kortlopend 
verhuurd en het is onzeker of de huurder nog lang doorgaat. Rentenierstraat 5a en 5b appartementen: 
voor het gehele jaar 2022 verhuuropbrengsten gerekend. De winkel is per 01-06-2021 gerekend t/m 
mei 2022, verhuurd voor de helft van de oorspronkelijke huur voor outletverkopen. De tot 01-06-2021 
gevestigde zaak is verhuisd naar een leeg winkelpand aan de overkant van de straat. Er zijn echter nu al 
vertragingen opgetreden met de herinrichting en het wordt nog niet gebruikt. De kosten predikant zijn 
volgens opgave Bureau Predikanten opgenomen. Het orgelstemmen is in oktober gebeurd en dat hoeft 
dan niet in 2022, We hebben € 150,00 opgenomen voor beperkte kosten en evt. piano stemmen. Al 
met al sluit de begroting met een negatief saldo, mede door de kostenstijgingen en onzekerheden 
m.b.t. huurinkomsten voor het hele jaar. 
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Toelichting op de begroting Diaconie 2022  
De verwachte pachtinkomsten voor 2022 zijn gebaseerd op de actuele opgave van KKG. De uitga-
ven zijn moeilijk te vergelijken met 2020, toen uit het Fonds Internationale Projecten ca. 12,5 mille 
en een vrijval van voorzieningen ad ca. 4 in één keer werden besteed aan diaconale projecten. De 
uitgaven zijn nu gebaseerd op de normale jaarlijkse inkomsten. 
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Van de diaconie 

Eigen projecten diaconie 
Iedere 3 jaar worden door de diaconie één of meer-
dere doelen gekozen die gedurende 3 jaar een meer 
structurele ondersteuning van de diaconie ontvan-
gen. Voor deze projecten worden collecten gehou-
den, en er wordt extra aandacht gegeven aan deze 
projecten in bijvoorbeeld dit kerkblad, en (als dit 
mogelijk is) ook tijdens of rondom de kerkdiensten. 
De termijn voor de huidige projecten is eind dit jaar 
afgelopen en hierom hebben we vanaf volgend jaar 
een tweetal nieuwe projecten. 
De gekozen projecten zijn geworden: 

Stichting Meraih Bintang en 
Stichting SAKO (steun aan kinderen overzee) 

 
Stichting Meraih Bintang 
 
 

 
Stichting Meraih Bintang zet zich in om kansarme 
kinderen en jongeren in het district Pangandaran op 
West-Java (Indonesië) te ondersteunen in hun 
levensonderhoud en educatie. Ook het verbeteren 
van de leefomstandigheden van kwetsbare ouderen 
en van de gemeenschap in het algemeen behoort tot 
hun doelstellingen. 
De stichting is opgericht nadat een Nederlands stel 
tijdens een reis door Indonesië bevriend raakte met 
een gids die zich inzette voor (wees)kinderen en 
educatie in het district Pangandaran. Ze waren zo 
enthousiast over het werk dat deze man deed, dat ze 
besloten gezamenlijk een stichting op te richten om 
structureel een bijdrage te kunnen geven aan de 
kinderen die geholpen werden in het district 
Pangandaran. Pangandaran is de omgeving waarin in 
2006 een tsunami veel verwoestte en honderden 
mensen om het leven kwamen. 
Zie voor meer informatie: 
https://meraihbintang.info/ 
 
 
 
 
 
 
 
 

Stichting SAKO (steun aan kinderen overzee) 
 
 
 
 
 
 
 
In het oktobernummer van Op Weg hebben we al 
aandacht geschonken aan het tweede project, hoe-
wel toen nog niet bekend was dat dit een van de ‘Ei-
gen project diaconie’-doelen zou worden voor de 
komende drie jaar. 
Stichting Sako zet zich in om kinderen de kans te ge-
ven hun talenten te ontwikkelen. Er wordt hiervoor 
samengewerkt met lokale partnerorganisaties in 
Bangladesh. 
Zie voor meer informatie:  
https://www.stichtingsako.nl/ 
 
 
Aanvullende collecten december: 
 
5 december Zending (KIA) 
Rwanda, opvang en scholing van kwetsbare kin-
deren 
Na de genocide in Rwanda in 1994 bleven veel kin-
deren als wees achter. ‘Mama Rose’ richtte een orga-
nisatie op die voor deze kinderen een nieuwe familie 
zocht. Tegenwoordig helpen ‘mama Rose’ en haar 
team kwetsbare kinderen, zoals kinderen die hun 
ouders aan aids zijn kwijtgeraakt of die zelf besmet 
zijn. Ze regelen opvanggezinnen en helpen de kin-
deren met persoonlijke begeleiding, een zorgverzeke-
ring, medicijnen en onderwijs. Ook geven ze voorlich-
ting over HIV/aids op scholen en in kerken. 
Meer lezen: kerkinactie.nl/kerst 
 
12 december Binnenlands diaconaat (KIA) 
Een stabiel thuis voor kinderen 
In Nederland zijn ongeveer 45.000 kinderen uit huis 
geplaatst. Ze maakten in hun jonge leven al té veel 
mee. In De Glind, een klein dorpje in het midden van 
Nederland, kunnen 120 van deze getraumatiseerde 
en kwetsbare kinderen wonen en werken aan hun 
toekomst. In jeugddorp De Glind gelooft men sterk in 
de helende kracht van een stabiel gezinsleven. Ver-
spreid over het verder heel gewone dorp staan 28 
gezinshuizen waar deze kinderen een veilig thuis vin-
den. 
Meer lezen: kerkinactie.nl/kerst 
 
10 december Jeugdwerk 
19 december Eigen project diaconie 
24 december Eredienst 
25 december Kinderen in de knel (KIA) 

https://meraihbintang.info/
https://www.stichtingsako.nl/
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Kom op voor kinderen in de knel 
Opgroeien met geweld, in armoede of zonder ouders. 
Miljoenen kinderen op deze wereld hebben geen 
veilig thuis, geen schouder om op uit te huilen en 
niemand die hen beschermt. Kerk in Actie komt voor 
hen op en juist met Kerst verdienen deze kwetsbare 
kinderen extra aandacht en steun. 
Meer lezen: kerkinactie.nl/kerst 
 
26 december Cantorij 
31 december Eindejaarscollecte 
 
Aanvullende collecten januari (onder voorbehoud) 
 
2 januari Eigen project diaconie 
9 januari Pastoraat 
16 januari Onkosten AKZ diensten 
23 januari Energie 
30 januari Jeugdwerk 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 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 
0544-37 64 68 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

De herders 
 

In het donker van de stille nacht 
klinkt plotseling en onverwacht 

gefluister, mannenstemmen. 
 

Dan drukt een hand de klink omlaag 
en voor onze ogen rijzen vaag 

gestalten, donker, baardig. 
 

Zij blijven staan in de opening van de deur, 
de tocht brengt ons hun vaag bekende geur 

van nacht, van vuur en schapen. 
 

Zij schuif’len nader en hun ogen, 
gericht op ’t kind, zijn vreemd bewogen, 

zij moeten ervan wéten! 
 

Zij staan bekend als ruw en onbehouwen, 
maar zie, hun monden beven, handen zijn gevouwen 

en knieën buigen krakend. 
 

En in mijn hart begint een lied te zingen, 
Gods Gloria is niet meer weg te dringen … 

GLORIA IN EXCELCIS 
Joke Verweerd 
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Stichting Mukwano spaart voor graanmolen  
in Kitgum 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Regelmatig ontvangen wij als Stichting Mukwano een 
gift van uw diaconie om ons werk in Oeganda te on-
dersteunen. Via deze weg vertellen we u dan ook 
graag waar we mee bezig zijn en welke plannen we 
het komende jaar willen realiseren. 
Hoewel de coronapandemie ook in Oeganda een 
grote impact heeft, maken we samen met het Oe-
gandese KRADEF plannen voor het nieuwe jaar. Sinds 
2017 werken we met deze stichting samen om de 
gemeenschap in het uitgestrekte gebied rondom 
Kitgum (Noord-Oeganda) te ondersteunen. Na een 
eerste schoolgebouw in 2019 is afgelopen oktober 
ook een tweede schoolgebouw opgeleverd. In het 
komend jaar investeren we in projecten die bijdragen 
aan het open houden van de school in de toekomst. 
Daarvoor houden we onder andere aan het eind van 
het jaar weer onze befaamde nieuwjaarszakkenactie! 
In totaal heeft de school (het Kitgum Community 
Learning Center) nu acht lokalen om basisonderwijs 
te geven aan kinderen uit de lokale gemeenschap. 
Zowel Stichting Mukwano als KRADEF vindt het be-
langrijk dat de kosten van de school (salarissen van 
leerkrachten, lesmaterialen, etc.) op termijn door de 
gemeenschap zelf gedragen kunnen worden. Het 
lesgeld dat ouders betalen is daarvoor niet voldoen-
de. Het idee is daarom om een professionele graan-
molen te kopen.  

 
De graanmolen kan op verschillende manieren wor-
den ingezet. Het plan is om de lokale bevolking de 
mogelijkheid te geven tegen een kleine vergoeding 
hun granen te verwerken. Daarnaast kan - met een 
eenmalige bijdrage - grootschalig graan worden inge-
kocht, gemaald en vervolgens weer verkocht in de 
omliggende dorpen en steden. Het opzetten van dit 
bedrijfje maakt het voor ouders ook mogelijk om het 
schoolgeld voor hun kinderen in de vorm van graan 
te betalen. De graanmolen moet zo'n 45 ton graan 
per jaar gaan malen. In totaal zal dat voor zo'n 6000 
euro per jaar aan opbrengst geven. De opbrengsten 
van het bedrijfje dienen vervolgens om de kosten van 
de school en het onderhoud te betalen. 
 

Voor de aanschaf van de graanmolen, het bouwen 
van een schuur waarin hij geplaatst kan worden en 
de overige benodigdheden om het bedrijfje te starten 
is geld nodig. De komende maanden gaan wij aan de 
slag om het benodigde bedrag bij elkaar te sparen. U 
kunt daarbij helpen door in december (weer) nieuw-
jaarszakken bij ons te bestellen. 
 
 
 

Elk jaar maken wij samen met een groep vrijwilligers 
rond de 2500 goedgevulde ‘toeten’ waarmee u op 1 
januari uw buurt- en (klein)kinderen, neefjes en 
nichtjes blij kunt maken én onze projecten in Oegan-
da steunt! Er zijn babytoeten (tot 2 jaar) en gewone 
toeten te bestellen, beide kosten € 2,95 per stuk. 
Bestellingen kunnen op 29 december opgehaald 
worden bij de Zuiderkerk in Aalten. In overleg is het 
mogelijk om uw bestelling thuisbezorgd te krijgen. 
Voor meer informatie of het doorgeven van een be-
stelling kijk op onze website: www.mukwano.nl. U 
mag ook een briefje bij mij in de bus doen aan de 
Rentenierstraat 31 in Lichtenvoorde. Vermeld daarop 
uw naam, adres, telefoonnummer en het aantal toe-
ten dat u wilt bestellen. Dan nemen we daarover 
contact met u op. 
 

Namens Stichting Mukwano Oeganda, 
Paulien Sikking, secretaris 

 
 
 
 
 

MUKWANO = VRIENDSCHAP 
 

Mukwano is het Oegandese woord  
voor vriendschap. 

 
Stichting Mukwano Oeganda is dan ook ontstaan 
uit een vriendschap en een wens om de krachten 
te bundelen en samen iets te betekenen voor 
kansarme mensen in Oeganda. 

 

http://www.mukwano.nl/
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Stiltewandeling – Herfst 
 
Zaterdag 6 november vond de eerste stiltewan-
deling van onze kerk plaats. Met twaalf mensen 
gingen we met enkele auto’s richting het Rom-
melgebergte bij Winterswijk. Hiervandaan ging 

de wandeling, in een rij van mensen met voldoende 
tussenruimte om de stilte te koesteren, door de 
mooie natuur. Het was een heel bijzondere ontmoe-
ting, het zo samen in stilte wandelen. 
 

 

Na een herfstgedicht werd in tweetallen verder ge-
wandeld en mocht er weer gesproken worden. Bij 
gastgalerij Ankommen stond de koffie en wat lekkers 
klaar. Hans Hendriks vertelde als gastheer bij An-
kommen over zijn passie voor het Winterswijkse 
landschap. Al met al was het een heel geslaagd eerste 
begin van deze nieuwe tak aan de activiteitenboom 
van onze Johanneskerk. Wordt vervolgd ... 
 

Hans Hinkamp 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Christmas Carols 
 
Maandag 20 december, om 19.30 uur, is het tijd voor 
onze jaarlijkse Christmas Carols in de Johanneskerk. 
Het is een prachtige oude Engelse traditie: het samen 
zingen van kerstliederen. 
 

 
 

Helaas lijkt het erop dat volop samen zingen dit jaar 
vanwege het coronavirus niet verstandig is. We kijken 
wat er op dat moment mogelijk en verantwoord is, 
zoals we dat dit jaar het hele jaar door gedaan heb-
ben. Voor het muzikale gedeelte is nog niet helemaal 
duidelijk hoe we dat in kunnen vullen. 
 

De leiding is in handen van ds. Hans Hinkamp, die ook 
een kerstverhaal zal vertellen. Er staan een aantal 
filmpjes paraat waarin kinderen het Kerstverhaal 
vertellen. Iedereen, van jong tot oud, is van harte 
uitgenodigd. Graag tot ziens! In de kerk of ‘online’. 
 

 
Advent in het teken van hoop 
 
De adventstijd (de vier weken voor Kerst) staat dit jaar in het teken van hoop. Hoop op andere tijden, een 
nieuw begin ... vul zelf maar aan. In de kerk staat er binnenkort een ‘Boom van hoop’. 
Misschien kunnen we elkaar wat hoop en bemoediging aanreiken, om het vol te houden in deze lastige tijd. 
Waar hoop jij op en waar put jij hoop uit? Iedereen mag, voor of na de kerkdienst, een kaartje in de boom 
hangen. Je kunt een kaartje meenemen, of ter plekke schrijven. 
 
 
Thuis kun je hier ook aan meedoen! Je kunt jouw boodschap van hoop doorgeven via e-mail aan: 
info@pkn-lichtenvoorde.nl en wij zorgen dan dat je kaartje in de boom komt te hangen. Laat wel even weten 
of je je naam erbij op wilt, of alleen je voornaam. Anoniem mag ook. 
 

Hans Hinkamp 
 
 

 

mailto:info@pkn-lichtenvoorde.nl
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Kerstchallenge 2021 
 
Woensdag 22 december organiseren we een eigen 
unieke 'Kerstchallenge'. Het is een idee van de lande-
lijke PKN-kerk, alleen hebben we er een eigen versie 
van gemaakt. Deelnemers kunnen tussen 18.00 uur 
en 20.30 uur bij de Johanneshof terecht voor een 
kerstroute door het dorp met onderweg een aantal 
QR-codes. Op deze manier valt er heel wat plezier te 
beleven aan het fenomeen QR-code! Bij de Johan-
neshof zijn er gedrukte instructies en de route. 
 

 
 

 
Onderweg is er drie maal een filmpje (via de QR-
code) met de vertelling van een kerstverhaal voor 
kinderen. Daarnaast nog enkele andere vragen dan 
wel opdrachten. Na de laatste QR-code wordt het 
spannend of de antwoorden juist zijn. Het juiste 
wachtwoord biedt uitkomst! 
 

 
 

 
Bij terugkomst bij de kerk is er gelegenheid een wens 
in de wensboom te hangen en om een lichtje aan te 
steken. Als het kan, willen we dan warme cacao aan-
bieden. Er is kerstmuziek door Xandra Storm met 
haar kleine draaiorgeltje: het Orgue de barbarie! 
 
 

Natuurlijk is het afwachten wat er dan kan en mag, 
maar we willen er een activiteit van maken voor het 
hele dorp. Ook tijdens de kerstdagen is de route te 
lopen maar dan zonder de aankleding eromheen. De 
routebeschrijving verschijnt dan op de website van 
de kerk. Nu maar hopen dat alles door kan gaan! 
 

 

 
 
 
 

 
Kerstnachtviering 
 
De geboorte van Jezus Christus mag ieder jaar een 
lichtpunt zijn in de tijd. Maar hoe gaan wij om met 
die boodschap van een God die mensen vanuit de 
hemel nabij is gekomen in de geboorte van een kind? 
Het komt dit jaar terug in de Kerstnachtviering,  
op 24 december om 20.00 uur in de Johanneskerk. 
Muzikale medewerking is er van gospelband Amio uit 
Aalten. 
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P.V.G.-Seniorenmiddag 22 december 2021 
 

Beste bezoekers van onze ouderenmiddagen 

Zoals u in het novembernummer van Op Weg hebt 
kunnen lezen hebben wij, medewerkers van de 
P.V.G., erg genoten van de eerste P.V.G.-middag op 
11 oktober jl. Vanwege de toenemende beperkingen 
als gevolg van de coronabesmettingen moest de 
middag van 15 november helaas worden geannu 
leerd. We hebben geprobeerd iedereen te informe-
ren door middel van afkondigingen in de kerkdien-
sten van 7 en 14 november. 
Helaas is het om dezelfde reden dat ook de geplande 
kerstmiddag op 22 december mogelijk moet worden 
geannuleerd. Voorlopig gaat deze nog wel door, maar 
niets is zeker! 
 

 
 
 
Vandaar dat we u verzoeken nauwlettend berichten 
hierover van onze zijde in de gaten te houden. Deze 
zullen steeds worden afgekondigd in de wekelijkse 
kerkdiensten. Ook kunt u nadere informatie vinden 
op de website van de kerk. 
 
We hopen op uw begrip voor de beslissing die we 
hierin moeten nemen. 
 

Namens alle medewerkers, 
Annie Bosman, tel. 06-22 31 04 21 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Gebed van de kerstnacht 

 
Soms maakt het geen verschil 

of we onze ogen openen 
of gesloten houden 

zo donker is het in de wereld 
 

wij zouden wel licht willen zien 
daarom zijn we hier 

omdat we een gerucht hebben gehoord 
omdat we een ster hebben gezien 

en omdat we hopen dat het gerucht 
tot lied zal worden 

en dat de ster op Uw komst wijzen zal. 
 

Heer, wilt u ons laten zien 
hoe groot het verschil is 

tussen de nacht waarin wij wakker liggen 
van angst en verdriet 

en deze nacht waarin U verschijnt 
 

wij bidden U: word geboren onder ons 
en maak onszelf tot lichtbrengers 

in Uw naam 
in de nachten die komen gaan 

in de dagen van duisternis 
waarin wij bestaan. 

Maria de Groot 
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Het Kerstverhaal anders verteld 
 
Onderstaand de Nederland-
se vertaling van de Kerst-
groet aan Herold, waarin 
we iedereen goede en ge-
zegende dagen toewensen 
voor de advent- en Kersttijd 
en het nieuwe jaar. De illu-
straties worden gevormd door postzegels. 
 
 
 

 

God stuurde de engel 
Gabriël naar Nazaret, een 
stad in Galilea. De engel 
ging naar Maria, een jon-
ge vrouw die zou gaan 
trouwen met Jozef. Jozef 
kwam uit de familie van 
koning David. 
 

 

 
 
 
De engel zei tegen Maria: ‘Je 
hoeft niet bang te zijn, Maria. 
God heeft je uitgekozen voor 
iets moois. Je zult zwanger 
worden en een zoon krijgen. Je 
moet hem Jezus noemen. Jezus 
zal heel belangrijk zijn, hij zal 
Zoon van de allerhoogste God 
genoemd worden. En God, de 
Heer, zal hem koning maken, net zoals zijn voorvader 
David dat was. Jezus zal voor altijd koning van Israël 
zijn. Aan zijn macht komt geen einde.’ 
 
 
 

 

In die tijd werd er een bevel van 
keizer Augustus bekendge-
maakt. Hij wilde alle inwoners 
van het Romeinse rijk laten 
tellen. Iedereen moest geteld 
worden in de plaats waar zijn 
familie vandaan kwam. 
 

 
 
 
 
 
 
 

Ook Jozef moest op reis. 
Hij ging van Nazaret in 
Galilea naar Betlehem in 
Judea. Want hij kwam 
uit de familie van David. 
Jozef ging met Maria 
naar Betlehem. Maria 
zou met Jozef gaan trouwen, en ze was zwanger. 
 
 
 
 

Toen Jozef en Maria in 
Betlehem waren, werd 
het kind geboren. Het 
was Maria’s eerste kind, 
een jongen. Maria wik-
kelde hem in een doek, 
en legde hem in een 
voerbak voor de dieren. 
Want er was voor hen nergens plaats om te slapen. 
 
 
 
 

Die nacht waren er 
herders in de buurt van 
Betlehem. Ze pasten 
buiten op hun schapen. 
Opeens stond er een 
engel tussen de her-
ders, en het licht van 

God straalde om hen heen. De herders werden bang. 
Maar de engel zei: ‘Jullie hoeven niet bang te zijn, 
want ik breng jullie goed nieuws. Het hele volk zal 
daar blij mee zijn. Vandaag is jullie redder geboren: 
Christus, de Heer. Hij is geboren in Betlehem, de stad 
van David. En zo kunnen jullie hem herkennen: het 
kind ligt in een voerbak en is in een doek gewikkeld.’ 
 
 
 
 

En plotseling was er bij de engel 
een hele groep engelen. Ze eer-
den God en zeiden: ‘Alle eer aan 
God in de hemel. En vrede op 
aarde voor de mensen van wie 
God houdt.’ Daarna gingen de 
engelen terug naar de hemel. 
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De herders zeiden tegen 
elkaar: ‘Kom, we gaan naar 
Betlehem. Want God heeft 
ons verteld wat er gebeurd 
is. Laten we gaan kijken.’ Ze 
gingen meteen naar Betle-
hem. Daar vonden ze Maria 
en Jozef, en in een voerbak 
lag het kind. Nadat de her-
ders het kind gezien hadden 

vertelden ze iedereen wat de engel over hem gezegd 
had. 
 
 
 
 

Maria probeerde te be-
grijpen wat het beteken-
de. Ze bleef nadenken 
over wat de herders ge-
zegd hadden. 
 
 
 
 

Jezus werd geboren in Bet-
lehem, een stad in Judea. 
Herodes was op dat mo-
ment koning. Er kwamen 
wijze mannen, uit het Oos-
ten, in Jeruzalem aan. Ze 
vroegen: ‘Waar is de ko-
ning van de Joden die kort-
geleden geboren is? 

 
 
 
 

We hebben zijn ster gezien. 
Die kwam aan de hemel 
omhoog. En nu zijn we ge-
komen om de nieuwe ko-
ning te eren.’ Toen koning 
Herodes dat hoorde, schrok 
hij vreselijk. Ook de andere 
mensen in Jeruzalem schrokken. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Herodes liet alle 
priesters en wetslera-
ren bij elkaar komen. 
Hij vroeg aan hen: 
‘Waar zal de messias 
geboren worden?’ Ze 
zeiden: ‘In Betlehem 
in Judea.’ Toen liet Herodes de wijze mannen in het 
geheim bij zich komen. Daarna zei hij: ‘Ga naar Betle-
hem en zoek uit waar het kind precies is. Als jullie 
hem gevonden hebben, moet je dat aan mij komen 
vertellen. Dan kan ik ook naar hem toe gaan om hem 
te eren.’ 
 
 
 
 

Na het gesprek met 
Herodes gingen de 
wijze mannen op 
weg. En opeens 
was daar de ster 
weer die ze al eer-
der gezien hadden. 

Toen ze de ster weer zagen, waren ze erg blij. De ster 
wees hun de weg. Hij bleef staan boven het huis waar 
het kind was. 
 

 
 
 
De wijze mannen 
gingen naar binnen. 
Daar zagen ze het 
kind bij zijn moeder 
Maria. Ze knielden 
voor hem en eerden 
hem. Ze gaven hem 
de dure geschenken 
die ze meegebracht hadden: goud, wierook en mirre. 
 
 
 

 

’s Nachts kregen de wijze man-
nen een droom. In de droom zei 
God tegen hen: ‘Jullie moeten 
niet teruggaan naar Herodes.’ En 
dus gingen ze langs een andere 
weg terug naar hun land.
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Van het Nederlands Bijbelgenootschap 
 
De bijbel dichtbij en wereldwijd 
Hoewel het bijbelvertaalwerk nooit echt af is - kijk 
maar naar een project als de onlangs gepresenteerde 
NBV21 - zijn er op dit moment circa 1200 talen die 
wachten op een bijbelvertaling. Het gaat om 880 
bevolkingsgroepen die helemaal geen eigen bijbel-
vertaling hebben en om 320 groepen bij wie de verta-
ling sterk verouderd is. Zij bevinden zich vaak in 
moeilijk toegankelijke gebieden, zoals op de eilanden 
van de Filipijnen die een paar keer per jaar met hevi-
ge stormen en overstromingen en niet te vergeten 
politiek geweld te maken hebben. 
In samenwerking met United Bible Societies is in 
2018 begonnen met vertaalstrategie voor 20 jaar. 
Daardoor krijgen 600 miljoen mensen toegang tot de 
bijbel. Op de Filippijnen werken verschillende vertaal-
teams aan bijbelvertalingen in de lokale talen, waar-
onder het Viracnon. Vertaalwerk houdt o.a. in dat 
men zich moet inleven in de gedachtewereld en de 
gebruiken van de plaatselijke bevolking. De betekenis 
van (kern)woorden uit de bijbel zullen moeten wor-
den getoetst aan de betekenis die de eigen bevolking 
hieraan geeft. Zo is er met het vertaalwerk nog een 
wereld te winnen! 
Steun vanuit Nederland is hierbij van harte welkom. 
Met iedere euro kan een extra stap worden gezet op 
weg naar weer een nieuwe bijbelvertaling. 
 
Op weg naar Kerst 
‘Welkom’ is het thema van de adventsslinger en het 
adventsleesplan van het NBG dit jaar. Hoe heten we 
Jezus welkom? En hoe kunnen we anderen verwel-
komen? De slinger en het leesplan brengen u elke 
dag dichterbij Kerst met een bijbelvers en een na-
denkvraag. Voor de kinderen is er het Bijbel Basics-
kerstproject te downloaden met filmpjes, een poster 
en een bijbehorend boekje dat voor een kleine prijs 
kan worden besteld. 
Gezegende kerstdagen gewenst! 
 

Bron: NBG-nieuwsbrief 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Woord uit de Regio – Uitzicht                               
 
Aan het begin van de Vredesweek liep ik in de buurt 
van Rhenen. In de ochtend aan de overzijde, vanaf 
het middaguur via een veerpont naar deze zijde van 
Rhenen. Aan deze zijde de Grebbeberg, het militair 
ereveld, de eerste oorlogsbegraafplaats van Neder-
land. Plaats van stenen, namen en herinneringen. 
Plaats die uitzicht biedt op mensen van wie het leven 
ontijdig eindigde, die door hun inspanning bijdroegen 
aan een leefbaar leven. Op het monument zijn woor-
den van J.C. Bloem opgetekend: 

 
Vijf dagen - en de vrijheid                                   
ging verloren 
Vijf jaren - en eerst toen 
werd zij herboren 
Zo moeizaam triomfeert 
gerechtigheid 
Aan dit besef zij deze 
grond gewijd 

 
Vijf dagen waarin uitzicht steeds meer uit beeld ge-
raakte. Vijf dagen van toenemend inzicht in wat vrij-
heid is, wat vrede is. Dat wat verloren gaat, doet ons 
des te meer verstaan. Mensen hebben meer nodig 
dan een dag. In vijf dagen neergeslagen. Zo diep dat 
er meer dan een jaar nodig was om de strijd te win-
nen, om uit de diepte omhoog getrokken te worden, 
om opnieuw geboren te worden. Een jaar was niet 
genoeg, het werden vijf jaren. Niet ik was daar om te 
strijden. Anderen, vaak jonge mensen, deden het 
voor mij. Voor ons allen. 
Zij droegen bij aan uitzicht, hoop, vrede, toekomst. Ik 
leefde ervan en hoe ouder ik word, hoe meer ik dit 
geschenk begrijp – veel meer dan vijf jaren had ik 
hiervoor nodig. En dat spijt me. 
Maar nu dan, nu mijn ouder wordende geest en li-
chaam niet anders meer kunnen dan open te zijn 
voor de waarde en de kwetsbaarheid van vrijheid, 
vrede en van uitzicht, nu dan: wat nu? Wat nu ik be-
sef dat God zelf mij bevraagt? 
 

Louisa Vos, 
predikant van de 
Evangelisch-
Lutherse Gemeente 
te Zutphen en 
werkzaam als GZ-
psycholoog in de 
GGZ. 
 
 

Reageren? Dat kan:  louisa.vos@gmail.com 

mailto:louisa.vos@gmail.com
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Voorbereidingen Actie Kerkbalans 2022 
 

Achter de schermen zijn we, ook in onze Johannes-
kerk, voorzichtig begonnen met de voorbereidingen 
voor de Actie Kerkbalans 2022. Met meer dan 2000 
deelnemende kerken is het de grootste fondsenwer-
vende actie in Nederland. Zoals u weet, krijgen wij 
geen subsidie en hebben daarom uw financiële bij-
drage hard nodig om te kunnen blijven bestaan. 
 

De Actie Kerkbalans 2022 organiseren wij van vrijdag 
14 januari tot en met vrijdag 28 januari 2022. We 
houden er rekening mee dat er tegen die tijd nog 
beperkingen zullen zijn i.v.m. coronamaatregelen. 
Vorig jaar is het gelukkig allemaal prima verlopen, 
mede dankzij uw medewerking! We zullen in 2022 
dus grotendeels hetzelfde te werk gaan bij het aan-
bieden en ophalen van de enveloppen. Hierin treft u 
onder andere weer een nieuwe actuele folder en een 
overzicht van onze financiële huishouding. 
 

Begin december worden onze lopers, geweldige vrij-
willigers die zich trouw inzetten voor het goed verlo-
pen van de Actie Kerkbalans, weer benaderd door 
onze werkgroep communicatie. We hopen dat u ons 
in 2022 weer wilt helpen om deze landelijke actie in 
onze Johanneskerk tot een groot succes te maken! 
 

 
 

 
 
 

Besluit coronamaatregelen 
 
Op basis van de aanscherpingen ten aanzien van het 
coronabeleid heeft de kerkenraad besloten om de 
kerkdiensten open te stellen voor bezoekers op ver-
toon van een geldig coronatoegangsbewijs. Dit is ook 
van toepassing voor andere kerkelijke activiteiten. 
Daarmee neemt de kerkenraad de ruimte in acht die 
in het advies van de landelijke Protestantse Kerk 
wordt gegeven aan eigen besluitvorming in plaatselij-
ke gemeentes. 
 

Daarbij hebben wij het volgende overwogen: 
– Een aanzienlijk deel van onze vaste kerkgangers 
heeft een kwetsbare gezondheid; 
– Wij willen dat mensen zo veilig mogelijk de kerk 
kunnen bezoeken; 
– Wij willen zoveel mogelijk mensen de gelegenheid 
geven de kerk te bezoeken. 
 

Voor de komst naar de kerk of de Johanneshof ver-
zoeken wij iedereen tijdig te komen en het corona-
toegangsbewijs bij de hand te houden. Daarnaast het 
verzoek om, ter wille van de gezondheid, bij het ver-
plaatsen binnen het gebouw een mondkapje te dra-
gen en waar mogelijk gepaste afstand te bewaren. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Verschijningsdatum Op Weg 2022 
 
verschijnt:  inleveren kopij: 
week voor 16 jan. maandag 3 jan. 
week voor 6 feb. maandag 24 jan. 
week voor 6 mrt. maandag 21 feb. 
week voor 3 apr. maandag 21 mrt. 
week voor 1 mei maandag 18 apr. 
week voor 5 jun. maandag 23 mei 
week voor 3 jul. maandag 20 jun. 
week voor 4 sep. maandag 22 aug. 
week voor 2 okt. maandag 19 sep. 
week voor 6 nov. maandag 24 okt. 
week voor 4 dec. maandag 21 nov. 

 
 

De redactie 
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Deze tijd vraagt om heilzaam samenleven 
 
Onderstaand artikel, waarin scriba René de Reuver 
ingaat op de huidige polariserende toon in de samen-
leving en het debat over de mogelijke 2G-maatregel, 
is ontleend aan de website van de PKN. 
 
 
 
 

‘Geïnspireerd door het evangelie van Jezus Christus, 
pleiten wij als kerk voor zorgzaamheid, voor onszelf 
en voor elkaar.’ 
 
Virus als splijtzwam 
Hoe langer de coronapandemie duurt, hoe groter de 
onverdraagzaamheid wordt. De onderlinge saamho-
righeid van het begin van de pandemie is grotendeels 
verdampt. Dat er geen kant-en-klare antwoorden 
zijn, maakt angstig en onzeker. We zijn corona-moe, 
irritaties lopen op en onvrede groeit. Sterker nog: de 
verschillende meningen over hoe het virus te bestrij-
den, zijn een gevaarlijke splijtzwam geworden in onze 
samenleving. Ons begrip van de coronamaatregelen 
wordt bepaald door onze persoonlijke visie op en 
ervaringen met het virus. Ben je sterk en gezond, dan 
kijk je er anders naar dan wanneer je een zwakkere 
gezondheid hebt. Werk je in de zorg of in de evene-
mentenbranche, dan kleurt dat je beeld van hoe om 
te gaan met het virus. Heb je iemand verloren aan 
corona of wacht je op een uitgestelde operatie, dan is 
dat allesbepalend. 
 
Ondertussen groeit het onbegrip voor mensen die 
zich niet laten vaccineren. Zij worden gezien als de 
boosdoeners, die weer nieuwe maatregelen noodza-
kelijk maken. Degenen die zich - om verschillende 
redenen - niet willen laten vaccineren voelen zich 
steeds meer buiten spel gezet. Over en weer is er 
veel onbegrip en boosheid. Meningen en verwijten 
vliegen over en weer. De polarisatie groeit en ons 
samenleven staat onder druk. 
De overheid zoekt naarstig naar middelen om de 
crisis te beteugelen. Gezien de complexiteit van deze 
epidemie is dit welhaast een onmogelijke opgave. 

Aan elke keuze kleven medische, ethische, psychische 
en economische bezwaren. Wat is wijs? Je zult hier-
over maar moeten beslissen ...  
 
Momenteel wordt er gedebatteerd over het mogelijk 
invoeren van de 2G-maatregel. Als kerk kunnen wij 
niet overzien welke maatregelen in deze huidige situ-
atie het meest adequaat zijn. We zijn ons er wel van 
bewust dat de aangekondigde 2G-maatregel een heel 
fors middel is dat grote impact heeft op de samenle-
ving en tegenstellingen in de samenleving aan-
scherpt. 
Wij hebben daarom grote aarzelingen bij het gebruik 
van de 2G-maatregel. Persoonlijke vrijheid en collec-
tief belang botsen hier met elkaar. Persoonlijke vrij-
heid is een belangrijke christelijke waarde. Ieder 
mens is waardevol in Gods ogen. Tegelijk heeft de 
overheid zorg te dragen voor het welzijn van het ge-
heel van de samenleving. Het is de verantwoordelijk-
heid van de overheid - maar ook van onszelf - om 
persoonlijke vrijheid en collectief belang niet tegen-
over elkaar uit te spelen. Zij dienen in balans te zijn 
met elkaar om goed te kunnen samenleven. 
 
Het invoeren van 2G- of 3G-maatregelen voor het 
bijwonen van een kerkdienst past niet bij de kerk. Om 
theologische redenen: in Gods huis is iedereen wel-
kom, zonder een vorm van controle bij de ingang. 
Ook geeft de overheid aan dat het vragen om een 
coronatoegangsbewijs een vergaande maatregel is 
die alleen noodzakelijk is als anderhalve meter af-
stand houden onmogelijk is. 
  
Wat is heilzaam? 
Hoe komen we de polarisatie nu te boven? Wat is 
heilzaam voor onze samenleving? Hoe houden we 
elkaar hoog? Om deze vragen draait het als het gaat 
om heilzaam samenleven. Felle reacties en denigre-
rende opmerkingen helpen niet, en brengen het ge-
sprek ook niet verder. Het gesprek staken leidt alleen 
maar tot kille stilte of nietszeggende conversaties. 
Hoe dan wel? 

Persoonlijke keuzevrijheid en heilzaam samenleven 
blijven het uitgangspunt. Luister naar elkaars ang-
sten, drijfveren en overtuigingen, ook al botsen die 
met jouw eigen waarden. Onbegrip en boosheid 
worden namelijk niet minder als we langs elkaar heen 
leven, in de bubbel van ons eigen gelijk. Het is en 
blijft van belang om het gesprek en ook het debat in 
alle openheid en kwetsbaarheid met elkaar te voe-
ren, vragen te stellen en elkaar op te zoeken in plaats 
van elkaar weg te zetten en te (ver)oordelen. Zoek 
naar wat heilzaam is voor jou, voor die ander en voor 
het geheel van de samenleving. 
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Geïnspireerd door het evangelie van Jezus Christus 
pleiten wij als kerk voor zorgzaamheid, voor onszelf 
en voor elkaar. Laten we elkaar dragen, in onderlinge 
verbondenheid, zonder iemand uit te sluiten. Ver-
draagzaamheid en respect zijn geen softe woorden 
maar vormen een grote uitdaging. Het roept ons op 
om het met elkaar uit te houden, om elkaars lasten 
en lastigheden te dragen. Paulus voegt hieraan toe 
dat we zo de wet van Christus vervullen (Galaten 6:2). 
Dit vraagt om een genadige houding. 

Verdraagzaamheid is ‘ver’ dragen 
Dit betekent niet dat het geding om de waarheid, of 
het gesprek over wel of niet vaccineren uit de weg 
wordt gegaan, integendeel. Verdraagzaamheid daagt 
ons uit om de ander ‘ver’ te dragen. Dat kost veel 
energie. En toch worden we ertoe geroepen, omdat 
Gods liefde niemand afschrijft. Laten we elkaar niet 
uit het oog verliezen, maar zoeken naar wat onze 
samenleving dient. In het besef dat we met elkaar 
verbonden zijn in het ene geloof in God, de Vader van 
Jezus Christus. Dat geeft vertrouwen voor onze ge-
zamenlijke toekomst die in Gods hand is. Dit ver-
trouwen ontspant. Vanuit dit vertrouwen bidden we 
om wijsheid voor de overheid, voor de ander en voor 
onszelf. 
 
Naschrift 
Over de opmerking van scriba René de Reuver ‘Het 
invoeren van 2G- of 3G-maatregelen voor het bijwo-
nen van een kerkdienst past niet bij de kerk. Om theo-
logische redenen: in Gods huis is iedereen welkom, 
zonder een vorm van controle bij de ingang.’ valt nog 
wel een kanttekening te plaatsen. Van meerdere kan-
ten ontving ik een tegengeluid dat controle juist ook 
een middel zou kunnen zijn om de meest kwetsbare 
groep bezoekers veilig te kunnen ontvangen. Iedere 
plaats moet daarin eigen keuzes maken. 

 

Puin - hoop 
 
‘Ik heb weer iets moois op de kop weten te tikken. 
Wil je het zien?’ De eigenaresse van het winkeltje 
weet onderhand dat ik meestal wel geïnteresseerd 
ben. Ik knik: natuurlijk! Ze loopt naar achteren en 
even later toont ze me enkele van haar nieuwe aan-
winsten. Deze keer zijn het kaarsen. Fraaie creaties 
van afvalmateriaal. Gerecyclede kaarsen, zogezegd. 
Eén exemplaar trekt onmiddellijk mijn aandacht, al 
zou ik niet direct weten waarom. 
 
Enkele weken later. Ik hoor ontstellend nieuws over 
een goede vriendin. Ogenblikkelijk komt me de kaars 
voor ogen. Gelukkig, hij blijkt er nog te zijn. Hij is voor 
haar bedoeld. 
 
Nu weet ik wat me zo trof. Het is de symboliek van de 
kaars. Aan de bovenkant is een caleidoscoop van 
mooie rechtopstaande gekleurde stukjes kaars te 
zien. Ze zijn gevat in een gave vierkante witte kaars, 
waarin ook her en der de stukjes kleur te zien zijn. 
Stukjes waardeloos materiaal, brokken, scherven … 
Met grote behoedzaamheid en liefde tot een prachtig 
geheel gesmeed. 
Het leven van mijn vriendin en dat van haar gezin, de 
toekomst en wat al niet meer, het ligt allemaal in 
scherven. Ik hoop dat zij in de kaars ziet wat ik erin 
zie. Dat deze kaars niet alleen een klein lichtje mag 
zijn in een inktzwarte periode, maar ook een symbool 
van de Toekomst, waarin alles – zo geloven we im-
mers – weer heel en zelfs volmaakt zal zijn. 
 
Enkele maanden later. Een mij 
dierbaar familielid komt ongeluk-
kig ten val. Haar linker pols én 
elleboog blijken totaal verbrijzeld. 
Als ik hoor dat het de chirurg met 
engelengeduld gelukt is om alle 
stukjes weer als een legpuzzel aan 
elkaar te smeden, ga ik op bezoek. 
Mét zo’n zelfde kaars. Ze kan er de 
humor wel van inzien. 
 
Een hele tijd later. Er komen akelige berichten over 
een staatshoofd dat zijn eigen bevolking laat bom-
barderen! Een groot deel van het land ligt in puin … 
‘s Nachts droom ik dat er vliegtuigen geen bommen 
maar duizenden exemplaren van ‘mijn’ kaars drop-
pen in onze gebroken wereld – als kleine sprankjes 
hoop. 
 
En nu?  
Ik blijf dromen. En hopen. En bidden. 
 

Greta Kuijt 
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Stille nacht, wondernacht … 
 
Het was kold, dén nacht. Dufteg kold. En der ston ne 
sniedende wind, den de snee in heupe bi’jene joog. 
De leu dee-t der nog op uut waarn maken dat zee op 
huus op an kwammen. In de huze knappern het vuur 
in den haerd. De taofel was edekt. En bi’j de meeste 
leu breenen kaersen op taofel. Het was kastaovend. 
Het grote feest van Kasmissen; van een kind dat ge-
baorne worden in ne stal, in ne voerbak. Met herders 
en wiezen dee op kraomvisite kwam- men. En engeln 
dee het Gloria in Excelsis Deo zongen. Binnenshuus 
zatten de leu bi-j mekare. 

Een uur later en too was der gin mensen maer op 
pad. Elkene had zich de warmte binnen opezocht. 
Aleeneg nog enen enkeln man leep deur de half 
duustere straoten. Met de rugge krom leep hee, met 
ne kleinen zak op den pokkel, deur de snee en de 
kelde. Hee leep daor zonder dat hee zelf ok maor wis 
waor of hee haer ging. Gin mense wachten op um. 
Herman had gin femilie en gin thuus. Zien thuus was 
de straote en waor ziene bene um brachten. 

Leu kekken um nao at hee veurbi’j ging. ‘Daor he-j 
waer zonnen schooier.’ Maor daor letten hee al lange 
neet maer op. Dat was hee onderhand wal gewoon. 
Zonder achterumme te kieken ging hee maor gewoon 
verdan. Hee fluiten zomaor een deuntjen. En de 
wind? De wind dee flot waerumme. De snee blef in 
zien baord hangen. Het kon um weinig schaelen. Hee 
was wal wat gewend, al mos het no neet slimmer 
worden. Zo leep hee daor; enen enkeln man in de 
snee. 

En toch was hee neet alleeneg, in den kolden iezigen 
nacht. Een hundjen leep um nao. Waor of den van-
dan kwam? Herman had gin idee. Ok neet hoo lange 
of dat dier um al volgen. Too-t Herman um anhalen 
zag hee ne hansband, met daoran ne sterre. Wieters 
niks. Too begonnen zien ogen te glimmen. ‘Wa-s dat 
noo? Bu-j de weg ok kwiet? Daor ken ik der nog ene 
van! Dan kö-w maor baeter samen de weg kwiet 
waen, neet dan?’ Met het köpken schuun kek den 
hond um an. ‘Nao, kom maor met dan. Dan zeuke wi’j 
ons een pleksken um te schuulen.’ 

Een hötjen wieter zetten Herman zich dale onder ne 
groten sparreboom. De tekke daorvan stonnen zo 
dicht opene dat het daor onder nog best aardeg be-
schut was. Uut den zak halen hee zich een stuk brood 
en brok het in tweeën. ‘Hier, dan,’ zei hee met ne 
glimlach. ‘I’j zölt ok wal smacht hebben! Het is neet 
völle. Maer is het neet, maor het is in elk geval wat. 
Ons eigen karstmaol.’ 

En umdat het Kastaovend was vertellen Herman dat 
hundjen het verhaal van Kasmissen, dat hee as kind 
altied al zo mooi evonnene had. En daornao flot hee 
nog zachte een deuntjen: stille nacht. En de wind? 
Dee flot waerumme. Stille nacht? Zo stille was het 
den nacht neet. En den wind begon nog maer an te 
trekken en de kelde krop Herman in den jas. Hee 
zetten zich de krage van ziene versletten jas op. Mor 
de kelde won het toch. ‘Kom’, zei hee ‘lao-w wat an-
ders zeuken.’ 
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En zo kwammen ze effen later bi-j een vervallen 
boernschuurken. Moar het was der dreuge en der lag 
ok nog wat stro. Dat was baeter. Zo zatten ze daor, 
ne man en een hundjen, met zien beiden een tiedjen 
in het stro. Too inens klonk der ne stemme. ‘Schrik 
neet’, zei het hundjen. ‘Maak ow neet naar’ (of Her-
man zich naar zol maken veur zo’n hundjen!) ‘en 
luuster. Ik bun gin richtigen hond. Ik bun ne engel.’ 
‘I’j? Ne engel?’ schot Herman in de lach. Maor effen 
later ston der ne engel veur um, in al zien glorie. En 
Herman kon ziene ogen neet geleuven. 

‘Luuster. Vanaovend, kastaovend, hef God mi’j trugge 
estuurd. Want ok al is den hemel nog zo mooi. Ik kan 
der maor neet an wennen. Ik misse het laeven op de 
aerde. Én God hef mi’j estuurd um der ene te belo-
nen wee good veur mi’j zol waen’, zei den engel. ‘En 
i’j bunt den enigen ewest den good veur mi’j was. 
Van alle andere leu kon-k ne afjacht of ne trap nao 
kriegen. Um ow te danken, veur ow goodheid en da-j 
ow brood met mi’j edeelt hebt, mag ik ne wens ver-
vullen. Vertel mi’j maor wat of owwen grootsten 
wens is.’ ‘Jao, daor zeg i’j zowat’, zei Herman. ‘Ik zol 
het eigenluk neet wetten. Ik wil gaar gin grote dinger, 
daor krie-j alleeneg maor gedote met. Ik hebbe feite-
luk niks neudeg. Maor ...’ (en too begonnen ziene 
ogen waer te glimmen) ‘der is toch wat ... Ik heb al-
tied geerne ne hond willen hebben.’ Daor mos den 
engel effen aover naodenken. Dát was zienen groot-
sten wens? Too kreg hee een idee en dat ging hee 
God vraogen. Too God het heurn leet hee den engel 
wetten wat of hee der van von. En der kwam ne lach 
um de mond van den engel. 

Heel vrog den vonnende morn trok ne man, Herman, 
vanuut een schuurken de wiete weld an in. Too hee 
een paar trad elopene had flot hee ne kere. En de 
wind? Nae, no neet. Herman fluiten en uut het 
schuurken kwam ne hond um nao. Ne mooien 
vrolukken hond, den der zichtbaor schik an hadde. 
Sinds dee tied waarn dee twee onafscheidelijk. En het 
verhaal geet dat den Herman, of hoo hee noo ok 
heten mag, later herder eworden is. Mét zienen 
hond. 

Hans Hinkamp 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

Zelfs in de donkerste dagen  

breekt af en toe de zon door. 

Vanuit die gedachte wensen we iedereen 

kerstdagen vol Licht 

en 

een nieuw jaar vol perspectief. 

 

De redactie 
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Heil en zegen 
 

Heil en zegen vragen wij voor alle mensen van God, 
en het allermeest voor hen die aan den lijve ervaren 

hoe vol de wereld is van onheil 
en hoe wij een vloek kunnen zijn voor elkaar, 

de verdrukten en vertrapten, de gevangenen en gemartelden, 
voor hen bidden wij: 

Heer onze God, hoor ons gebed. 
 

Heil en zegen vragen wij voor wie in het donker zitten, 
die niet zouden weten waarvoor ze eigenlijk leven 

of waarom er feest te vieren valt, 
die gepijnigd worden door de vraag 

waar het met ons heen moet, 
de verdrietigen en vertwijfelden, de angstigen en wanhopigen, 

voor hen bidden wij: 
Heer onze God, hoor ons gebed. 

 
Heil en zegen vragen wij voor de mensen die ons regeren, 

mensen als wij, maar geroepen tot de bovenmenselijke taak 
om het recht hoog te houden en de chaos te beteugelen, 

voor hen bidden wij: 
Heer onze God, hoor ons gebed. 

 
Heil en zegen vragen wij voor de gemeente van Jezus, 

bedoeld als een teken van hoop, 
maar niet zelden een bron van ergernis. 

Heil en zegen vragen wij voor de mensen onder ons 
voor wie het geloof van gisteren is. 

Heil en zegen vragen wij voor onszelf, in Zijn naam bijeen: 
dat ons loflied niet vals klinkt, 

dat onze woorden geen leugens zijn, 
dat wij niet leven van hebben en houden 

maar van breken en delen, 
dat wij eerlijk proberen om op onze eigen plaats 

recht te doen en heel te maken, 
voor ons allen bidden wij: 

Heer onze God, hoor ons gebed. 
 

O God, maak ons leven heilzaam, 
stel ons tot een zegen. 

 
Uit: ‘In het huis van de Levende’ van W.R. van der Zee 
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Het volgende nummer . . .   
 

voor de maanden januari en februari 2022 komt uit in 
de week voor zondag 16 januari 2022.  
Kopij moet uiterlijk maandag 3 januari 2022 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 2022 
 
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 
 
 
zondag 5 december 
10.00 uur ds. J.J. Hinkamp 
2e zondag van advent 
aanvullende collecte: KIA, zending 
 
vrijdag 10 december 
15.00 uur ds. J.J. Hinkamp 
Viering Heilig Avondmaal  
dienst In de Johanneshof 
aanvullende collecte: jeugdwerk 
 
zondag 12 december 
10.00 uur ds. J.J. Hinkamp 
3e zondag van advent 
aanvullende collecte: KIA, binnenlands diaconaat 
 
zondag 19 december 
10.00 uur ds. K. Datema, Varsseveld 
4e zondag van advent 
aanvullende collecte: eigen project diaconie 
 
maandag 20 december Christmas Carols 
19.30 uur ds. J.J. Hinkamp 
muzikale Kerstavond 
aanvullende collecte: onkosten AKZ 
 
vrijdag 24 december Kerstnachtdienst 
22.00 uur ds. J.J. Hinkamp 
met gospelband Amio uit Aalten 
aanvullende collecte: Eredienst 
 
zaterdag 25 december Kerstfeest 
10.00 uur ds. J.J. Hinkamp 
Kerstviering 
aanvullende collecte: KIA, kinderen in de knel 
 
zondag 26 december 
10.00 uur ds. J.J. Hinkamp 
2e Kerstdag 
aanvullende collecte: Cantorij 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
vrijdag 31 december  
19.30 uur ds. J.J. Hinkamp 
Oudejaarsdienst 
aanvullende collecte: eindejaarscollecte 
 
zondag 2 januari 
10.00 uur ds. J.J. Hinkamp 
2e zondag van advent 
aanvullende collecte: eigen project diaconie 
 
zondag 9 januari 
10.00 uur ds. J.J. Hinkamp 
(her)bevestiging ambtsdragers 
aanvullende collecte: pastoraat 
 
zondag 16 januari Top 2000-dienst 
10.00 uur ds. J.J. Hinkamp 
AKZ - Top2000, met het TOP2000 koor en band 
aanvullende collecte: onkosten 

 
Alle diensten zijn te zien op kerkdienstgemist.nl mm  
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/

