
 

 

  
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

Juli/augustus 2022 
 
In dit nummer: 
 
Heilig (moeten) 
 
Op verhaal met Johannes 
 
Vakantie 
 
Bemoediging en groet 
 
Openluchtdienst 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

Hoogseizoen 
  

Het mooie weer kwam laat op gang, 
we waren uit ons doen, 

maar plots heeft God ons blij verrast, 
met zomers 'hoogseizoen'. 

 

De zomer haast zich naar de top, 
Gods akkers kleuren groen, 

het grasland transformeert naar geel, 
richting het maaiseizoen. 

 

De klaproos bloost ons tegemoet, 
margriet en korenbloem, 

zij bloeien rijk in Hollands berm, 
bekoorlijk bloeiseizoen. 

 

De mus vrielt* in het warme zand, 
de merel zingt Gods roem, 

zwaluwen scheren hoog en laag, 
in 't welig broedseizoen. 

 

*Vrielen is een Krimpenerwaards streekwoord 
 

Aagje Lingen 
Bron: gedichtensite.nl 

  



2 

 

 

Heilig 
 

Een paar vakantieweken in Zuid-Limburg. Heel 
wat kerken bezocht. Ook nog even in de dom in 
Aken geweest. Indrukwekkend. Schitterende 
beelden overal. Christusbeelden. En beelden 
van heiligen. Zoveel heiligen. Hebben wij pro-
testanten niet. 

 

 

Heilig. Een bijzonder woord. Bijbels woord. De tempel 
was een heiligdom. Voorwerpen in de tempel waren 
heilig. In de krant las ik hoe een pastoor een kruis dat 
langs de weg stond inwijdde. Inzegende. Volgens mij 
wordt iets dat ingewijd, dat ingezegend wordt, ook 
heilig. 
 

Wijden. Inwijden. Je aan iets wijden. Iets helemaal als 
je doel gaan zien. In de kerk wordt door iets of ie-
mand te wijden, in te wijden, een heilige functie aan 
iets of iemand gegeven. Heilig zijn bijvoorbeeld ook 
de sacramenten. Heilige handelingen. En ook hierin 
overtreffen de rooms-katholieken ons. Zij hebben 
zeven sacramenten. Wij hebben er twee. Doop en 
Avondmaal. 
 

Trouwens, de Koran wordt wel het heilige boek van 
de moslims genoemd. Een goede moslim zal nooit 
een koran op de grond leggen. Men zal zijn koran het 
liefst op een standaard of hoog boven andere boeken 
bewaren. Jullie herinneren je misschien wel de kran-
tenberichten over een woedende menigte in Pakistan 
die een man stenigde omdat hij een koran verbrand 
zou hebben. Een koran verbranden, geheel of gedeel-
telijk, mag alleen als hij zo versleten is dat hij on-
bruikbaar is. Dan verbrand je hem, of je begraaft hem 
in reine grond. 
 

Misschien zullen sommigen de Bijbel het heilige boek 
van de christenen noemen. Maar een christen gaat 
heel anders om met zijn bijbel of bijbeltje. Achteloos 
meegenomen in de handtas. Even achtergelaten op 
de stoel of tafel. Op de grond naast het bed mis-
schien. 
 

Lang, lang geleden leerde ik op catechisatie dat het 
woord heilig betekent: apart gezet voor God. En God 
is een volmaakte heilige. De enige volmaakte heilige. 
 

Zo rondgaand in al die kerken kwam er naast heilig 
nog een woord bij me op. Ontzagwekkend. Als je in 
zo’n kerk bent voel je je heel klein tussen al die 
pracht en praal. Nietig. Maar soms ook wel een ge-
voel dat het wel wat al te ontzagwekkend was. Iets te 
veel pracht en praal misschien. Vooral als je de 
‘schatkamers’ van sommige kerken bezocht. Goud en 
zilver zover je kijken kon. Er kwamen beelden boven 
van de schatkamers van het Vaticaan. Ook daar alles 
blinkend. Vaak geschonken door de meest arme lan-
den aan de kerk van Rome. Hoor mijn oudste dochter 
nog zeggen: ’Ik snap die beeldenstormers wel.’ 
 

Maar terug naar dat woord heilig. Naar dat woord 
ontzagwekkend. Soms kan ik ernaar verlangen dat te 
ervaren. Niet alleen als gevoel bij het zien van mooie 
beelden. Mooie schilderijen. Een grote kerk. Maar 
ook in de taal waarmee we over God spreken. God 
aanspreken met het woordje Gij bijvoorbeeld. 
Gij is zo afstandelijk, zullen sommigen zeggen. Aan de 
andere kant zegt het ook iets over de grootheid van 
God. In al zijn heiligheid. Geeft het aanspreken met 
gij God een extra dimensie. Iets dat we niet vatten 
kunnen ligt erin besloten. Er is meer dan wij kennen 
en kunnen zien. Hetzelfde geldt wat mij betreft voor 
dat niet uit te leggen woord eeuwigheid. Dat is ook 
meer dan wij kunnen bedenken. Dan wij kunnen vat-
ten. En die eeuwigheid die hoort weer bij God. 
 

Nou nou. Dat valt niet mee. Zou me voor kunnen 
stellen dat God die dit getob en geploeter leest een 
beetje moet glimlachen. En denkt: tob jij maar ver-
der. Je kan nog heel wat leren over mij. 
 

Waar een vakantie met mooie kerken al niet toe kan 
leiden. Ik ga in elk geval denken over wat voor mij 
heilig is. Benieuwd waar ik uitkom. Wat mijn heilige 
overtuiging is. Ook zoiets. Wat mij ook wel aanstaat 
bij die rooms-katholieken is dat je best grapjes mag 
maken die met geloven te maken hebben. Daar sluit 
ik dan maar mee af. 

 
 

marja 
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Pastorpraat ds. Hinkamp  
 

Zou het dan echt? Zou het leven dan echt weer 
wat meer normale vormen aan nemen? De eer-
ste wandelvierdaagse is inmiddels daadwerkelijk 
gelopen. In de kerkdorpen wordt/is de jaarlijkse 
kermis weer gevierd. De Zwarte Cross begint 

weer aan de opbouw van het imposante terrein waar 
straks weer duizenden bezoekers zullen ronddwalen. 
Een zucht van verlichting gaat door de evenementen- 
en horecabranche. Koffers worden gepakt voor verre 
of minder verre bestemmingen. Het voorziet duidelijk 
in een behoefte. Terug naar het oude normaal? 
 

 
 

In sommige opzichten positief dat er weer veel kan. 
Aan de andere kant heb ik mijn bedenkingen bij het 
‘oude normaal’, als ik kijk naar het gemak waarmee 
luchthavens weer volstromen en het milieu weer 
overdadig wordt belast. Dan maak ik mij zorgen over 
de gevolgen voor ‘onze’ hardwerkende boeren. Krij-
gen ze een eerlijke behandeling? Worden veeboeren 
het slachtoffer van een koehandel in CO2-regels? Ik 
weet de antwoorden ook niet op alle problemen. 
Maar we kunnen onze ogen niet sluiten voor de ge-
volgen van de last die we ‘onze’ aarde opleggen. Of 
willen we alle zorgen overlaten aan volgende genera-
ties? Al met al voldoende stof tot nadenken, dat ook 
nog heel wat stof zal doen opwaaien! 
 

Daarnaast zijn er grote zorgen over de brute inval van 
Rusland in de Oekraïne. De manier waarop president 
Poetin van Rusland de oorzaak voor alle problemen 
op het bordje van anderen legt - terwijl er toch maar 
één verantwoordelijke is! - is eveneens verontrus-
tend. Ik kan mij voorstellen hoe mensen hier best van 
wakker kunnen liggen. Maar ook in eigen land zijn er 
nog steeds heel wat wantoestanden.  
 

Zelf probeer ik het onderscheid te maken in waar ik 
wel of niet wat aan kan veranderen of aan kan bijdra-
gen. Bovendien kun je niet alle zorgen van de wereld 
op je nemen. In een Joods verhaal wordt een rabbijn 
de vraag gesteld: ‘Hoeveel moet ik aan de armen 
geven?’ Het antwoord is: ‘Geef niet zoveel dat je er 
zelf arm van wordt, want dan is er een nieuw pro-
bleem.’ Hou ook je eigen gezondheid in de gaten. 
Loop jezelf niet voorbij!  
 

Daarom is het goed dat er zoiets is als vakantie. Even 
afstand nemen van alle drukte. Even je hoofd leeg 
kunnen maken, of je nu op vakantie gaat of misschien 
thuis blijft. Voor wie hier blijft valt er gelukkig ook 
veel te genieten. We leven hier in een prachtig stukje 
Nederland, dus daarvoor hoef je echt niet ergens 
anders naar toe. Bovendien is er een steeds groter 
wordende groep voor wie een (al dan niet verre) va-
kantie niet is weggelegd. Naast lichamelijke oorzaken 
zijn ook financiën een belangrijke reden geworden. 
 

Een veelgehoorde opmerking in deze tijd is dat men 
‘er toch even uit moet om de accu weer op te laden’. 
Ach, hoe zat het ook alweer? Word er niet ook ge-
zegd: ‘Je leeft niet om te werken!’? Het gaat er toch 
om te leven en niet om geleefd te worden? Ook dát is 
een heel oude joodse levenswijsheid die te vinden is 
in de bijbel: Zoek/kies dan het leven! Bij dat Bijbelse 
leven hoort vrijheid. Die vrijheid mogen we in de kerk 
met elkaar delen en doorgeven.  
 

 
 

Als kleine gemeenschap doen we ons best om een 
thuis te zijn voor mensen: van vakantiegasten tot 
eigenheimers. Iedereen moet zich thuis kunnen voe-
len. Daarom zit er sinds Pinksteren een kleurrijke 
sticker bij de ingang van de Johanneshof, om aan te 
geven dat we een kerk willen zijn met ruimte voor 
diversiteit en inclusief denken (iedereen hoort er bij) 
i.p.v. exclusief denken (een kerk voor alleen de ‘eigen’ 
leden). We doen dat op een manier die bij ons past: 
openhartig en creatief. Eigenlijk is het dan iedere 
zondag een beetje vakantie! Toch? 
 

Met een hartelijke groet, 
Hans Hinkamp 

 
Vakantiewaarneming ds. Hinkamp 
Van 12 juni t/m 10 juli heb ik vakantie. Voor vragen 
over pastoraat en uitvaarten kunt u contact opnemen 
met mevr. Gaatske Braam, tel: 06-12 22 20 59,  
e-mail: gaatskebraam@kpnplanet.nl.  
Voor overige vragen kunt u contact opnemen met 
de scriba (zie bij de adresgegevens achter in dit blad). 
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Verjaardagen 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Verjaardagen 
 
1 juli  Mevr. F. Langbroek - Drenth 

 Schatbergstraat 92 
  7132 AB Lichtenvoorde 
  78 jaar 
7 juli  Dhr. R.W.R. Brüning 
  Klaasbos 25 
  7131 SZ Lichtenvoorde   
  Mevr. J.B. Bosman-te Lindert 
  Händelstraat 2 
  7131 LD Lichtenvoorde 
  80 jaar 
18 juli  Dhr. P. de Bruijn 
  Esstraat 34 
  7131 CT Lichtenvoorde 
  76 jaar 
20 juli  Mevr. J.W. Eskes-te Linde 
  Huininkmaat 1 
  7131 TJ Lichtenvoorde 
  81 jaar 
23 juli    Mevr. W.A.T. Smees-Piek 
  Korenbloemstraat 2 
  7135 JS Harreveld   
24 juli  Mevr. A.W. Olbach - Siebelink 
  Huttendijk 8 
  7134 PV Vragender 
  83 jaar 
26 juli  Mevr. M.H. Gemmink-Rexwinkel 
  Engelse Schans 44 
  7137 SE Lievelde 
  75 jaar 
  Mevr. J. Meijerink-Klaver 
  Lijsterbesstraat 2 
  7132 CB Lichtenvoorde 
  84 jaar 
28 juli  Mevr. J.G. ter Haar - Jansen 
  Bernard van Meursstraat 23 
  7131 XE Lichtenvoorde 
  79 jaar 
 
 
 
 
 
 

9 aug.  Dhr. P. de Lang 
  Delstraat 29 
  7131 GL Lichtenvoorde 
  75 jaar 
12 aug.  Mevr. D.H. Bouwmeester-Weikamp 
  Bernard van Meursstraat 19 
  7131 XE Lichtenvoorde 
  80 jaar 
14 aug.  Mevr. H.G.B. Mombarg-Wensink 
  Hofesch 18 
  7131 TB Lichtenvoorde 
  80 jaar 
16 aug.  Dhr. B.H.G. Duenk 
  Klaasbos 11 
  7131 SZ Lichtenvoorde 
  79 jaar 
20 aug.  Dhr. H.W. Wijers 
  Gruttostraat 11 
  7132 DC Lichtenvoorde 
  81 jaar 
22 aug.  Mevr. S.C. Maters-de Jager 
  Patronaatsstraat 20 -02 
  7131 CG Lichtenvoorde 
  97 jaar 
23 aug.  Mevr. W. Wieggers-Bloemers 
  Varsseveldseweg 7-53 
  7131 BG Lichtenvoorde 
  75 jaar 
25 aug.  Mevr. J.W. Hillen-ter Haar 
  Ludgerstraat 25-03 
  7121 EG Aalten 
  90 jaar  
  Mevr. A.B. ten Broeke-Stronks 
  Goudenregenstraat 35 
  7131 ZV Lichtenvoorde 
  93 jaar 
  Mevr. G.A. Boschman-Prins 
  Esstraat 47 
  7131 CT Lichtenvoorde 
  79 jaar 
27 aug.  Dhr. H.A. de Jongh 
  Bernard van Meursstraat 11 
  7131 XE Lichtenvoorde 
  76 jaar 
  Mevr. G.A. Sironde-Kuijk 
  Varsseveldseweg 7-44 
  7131 BG Lichtenvoorde 
  92 jaar 
29 aug.  Mevr. J.H. Lansink-Deijk 
  Aaltenseweg 89 B 
  7131 NC Lichtenvoorde 
  84 jaar 
31 aug.  Mevr. J. Schuurman-Nijhof 
  Esstraat 10-28 
  7131 CT Lichtenvoorde 
  90 jaar 
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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 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Gebed van de maand 
 

De vakantietijd komt er weer aan. Een heerlijke 
tijd voor ontspanning, er tussenuit zijn, even 
weg uit de vertrouwde omgeving. Vele mensen 
gaan op reis, om nieuwe wegen te ontdekken. 
Het leven zelf is ook een reis. Mooie en moeilijke 
momenten, bergen en dalen wisselen elkaar af. 
Daarom voor deze Op Weg voor juli en augustus 
een gebed voor onderweg: 

 

Op pad zijn met U, Schepper God, 
is op pad zijn in Uw wereld, 
vol wonderen en zó mooi.  
In horizon en zee de eeuwigheid vermoeden, 
en onder mij de aarde en de rots. 
 

Op pad zijn met U, broeder Jezus, 
is op pad zijn met uw vrienden, 
elkaar ontmoeten, samen verder gaan, 
en op het kruispunt afscheid nemen, 
wetend dat U met ons allen bent. 
 

Op pad zijn met U, Heilige Geest, 
is op pad zijn met de wind, 
is dansen op onstuimige muziek 
en dan zo uw lied zingen, 
dat anderen het kunnen horen. 

 
Chris Polhill 

Uit ´Medemens 6´, uitgave van Kerk in Actie 
 
 

Vakantie 
 

We trekken door ons mooie land, 
een streek van bloemen, zee en strand, 

met duinen, bossen tegelijk, 
Wat zijn wij in ons landje rijk. 

 

We rijden, fietsten, lopen veel, 
bezichtigen haast elk kasteel, 

gebouwen, kerken zeer in trek, 
aan monumenten geen gebrek. 

 

Vakantie is een ruim begrip, 
we spoeden ons van trip naar trip, 
geen tijd meer over voor wat rust. 
Zijn wij ons daarvan wel bewust? 

 

Vacant zijn is toch: zónder werk? 
Zo’n periode maakt ons sterk. 

Ook Gód gunt ons zo’n stille tijd, 
juist Hij heeft ons die rust bereid. 

 

Hij zegt ons in Zijn dierbaar Woord: 
‘Kom hier en rust wat in dit oord, 

want wáre rust vindt u in Mij, 
daarmee bent u pas waarlijk vrij.’ 

 

Markus 6: 31 – Johannes 8: 36 
Galaten 5: 1 - Hebreeën 4: 9 

Aagje Lingen 
bron: gedichtenzite.nl 

 
 

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. 
Bij de ingang van de kerk (onder de toren) liggen pen 
en papier om een voorbede op te schrijven. U kunt 
deze in het daarvoor bestemde bakje te leggen. U 
kunt uw verzoek tot voorbede ook thuis opschrijven 
en meenemen naar de kerk.   

 

 

 
Kindernevendienst en Kliederkerk 
 
Voor de kindernevendienst en de kliederkerk zoeken 
we nog enkele mensen die mee willen werken. Met 
meer mensen is het beter mogelijk om de taken te 
spreiden en kunnen we er samen voor zorgen dat dit 
stukje belangrijk kerkenwerk door kan blijven gaan. 
Voor meer informatie kun je contact opnemen met 
ds. Hans Hinkamp.  
Zie ook de ‘advertentie’ elders in deze Op Weg. 

 

29 mei Mevrouw Ter Haar-Wassink 
Middachtenstraat 41 

5 juni Mevrouw Elferink 
Bernard van Meursstraat 16 

12 juni De heer en mevrouw Bannink 
Aaltenseweg 20 

19 juni De heer en mevrouw Lagenschaar 
Winterswijkseweg 62, Vragender 
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Verslag van het  
college van kerkrentmeesters 
 
Het jaar 2021 werd ook nog beïnvloed door de 
corona-beperkingen, hoewel de inkomsten door 
het gebruik van de Johanneshof weer flink ho-
ger waren dan in 2020, mede door meer (kerke-
lijke) uitvaarten. Levend geld-inkomsten zijn wat 

lager als gevolg van enige krimp door overlijdens van 
gemeenteleden. 
De niet kerkelijke gebouwen zorgden nog voor goede 
huurinkomsten, ondanks het feit dat de huur van de 
winkel Rentenierstraat 5 in het voorjaar gehalveerd is 
(de nieuwe activiteit van de huurder is niet op gang 
gekomen). De huur is per 31-05-2022 geheel beëin-
digd.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Het college van kerkrentmeesters beraadt zich mo-
menteel wat ermee te doen: de winkel proberen 
weer te verhuren voor ca. 1 of 2 jaar of het pand 
renoveren en de winkel verbouwen tot woonappar-
tementen. Dan zal er flink in dit bijna 100 jaar oude 
pand geïnvesteerd moeten worden. Het zit vast aan 
de Johanneshof. 
Eerder is al besloten Rentenierstraat 20 te verkopen. 
Dat traject loopt op dit moment. In 2021 zijn nog wat 
extra inkomsten ontvangen doordat de gemeente het 
huurcontract voor de bovenwoning heeft afgekocht. 
T.o.v. van de aanvankelijke begroting valt de exploita-
tie best mee, mede dankzij een beter resultaat van 
begraafplaats Vredehof. 
 

Frits van Lochem, 
Penningmeester 
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Verslag van het college van diakenen 
 
Per 31-12-2021 is de fiscale waardering van de ver-
pachte gronden in Box 3 voor onze gemeente met  
€ 600,- per ha. gedaald, hetgeen een afwaardering 
betekent van 46,53. Vijftig hectare x € 600,- à 60 % 
betekent € 16.753,- afwaardering. 
Van de reserve-erfpachtkoopsommen wordt telken-
jare € 1.675,- als inkomsten opgevoerd. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Door de aanhoudende coronapandemie zijn de op-
brengsten levend geld licht achtergebleven bij voor-
gaand jaar. Anderzijds zijn de kosten ook wat lager. 
Zo zijn er geen vakantiekosten voor ouderen betaald. 
In 2020 waren er meer uitgaven gedaan door aan-
wending van fondsen en was er feitelijk nog een te-
kort van € 2.140,-. In 2021 werd dat ingehaald is er 
een batig saldo ad € 2.969,-. Het meerdere zal dit jaar 
zeker worden ingezet. 

 
Mirjam Boomkamp, 

Penningmeester Diaconie 
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Van de diaconie  
 
Aan het begin van de zomer denken we aan vakantie-
tijd en daarbij vanzelf aan vrijheid en zorgeloosheid. 
Echter, dit is niet voor iedereen een gegeven. 
Veel mensen voelen zich niet vrij door allerlei situa-
ties, onder meer door grote financiële zorgen. 
 
De diaconie heeft als taak om mensen ‘onderstond’ te 
bieden. Een beetje een vergeten woord, maar wel 
mooi. Je schuift onder de nood waarin mensen zitten 
een soort van draagvlak, een steun, die hen helpt met 
moed door te gaan. Dat is meer dan bijstand op af-
stand verlenen. Soms kan het niet anders, als we 
wereldwijd mensen moeten helpen. Maar wezenlijke 
diaconie beoefenen doe je pas dichtbij en concreet. 
De kerk zoekt altijd mensen op die onderstond nodig 
hebben en die in hun zorgelijke wereld bemoedigd 
moeten worden. Niet neerbuigend, opdringerig en 
betuttelend maar concreet, met hartelijke, geestelij-
ke en soms materiële genegenheid. 
Help ons om onze taak goed te kunnen vervullen. 
 
Laat het ons ook weten als ú onderstond nodig hebt. 
 
Aanvullende collectes in juli en augustus 
 
3 juli : eigen project diaconie 
10 juli : jeugdwerk 
17 juli : onkosten AKZ-diensten 
24 juli : orgelonderhoud 
31 juli : algemeen kerkenwerk 
7 aug. : KIA, zomerzending 
14 aug. : onkosten AKZ-diensten 
21 aug. : pastoraat 
28 aug. : onderhoud gebouwen 
 
We wensen u, met een hartengroet, een goede zo-
mer toe. 
 

Namens de diaconie, 
Frits Schutten en Thea Brouwer 
diaconie@pkn-lichtenvoorde.nl 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Verslag van het bezoek van de CliniClowns aan 
de Hamalandschool in Lichtenvoorde 
 
Onlangs hebben de clowns dankzij jullie donatie de 
voorstelling van het Klein Zintuigen Orkest gespeeld 
op de Hamalandschool. Het was een feest! Heel erg 
bedankt. 
Hieronder een verslag met foto’s. 
 
Op woensdag 25 mei 2022 speelden Peer, Biba en 
Keet van de CliniClowns 4 keer de voorstelling ‘Kom je 
mee naar de zee?’.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Met minimale middelen en eenvoudige instrumenten 
zoals een kliko, berimbau, kalimba en een zelf getim-
merd kistje brachten zij een muzikale clownsvoorstel-
ling. De kinderen werden meegenomen in een wereld 
van strand en zee, waarbij de zintuigen en verwonde-
ring werden geprikkeld. Door vooraf goed te spreken 
met de leerkrachten konden de clowns de voorstelling 
geheel afstemmen op de behoeften van elke groep. Er 
kwamen veel positieve reacties.  
De kinderen én de CliniClowns hebben genoten! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nogmaals ontzettend bedankt! 

Vrolijke groet, 
Jessica Witteman 

www.cliniclowns.nl 

mailto:diaconie@pkn-lichtenvoorde.nl
http://www.cliniclowns.nl/
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Op verhaal met Johannes – AKZ-kerkdienst  
17 juli 

 
De kerkdienst op zondag 17 juli 2022 om 10.00 
uur staat in het teken van klassieke muziek. 
Terwijl elders de Zwarte Cross de Schans op zijn 

grondvesten doet beven, geven we in de Johannes-
kerk de ruimte aan klassieke muziek. 
Pianodocente en concertpianiste Claire van Bijleveld 
speelt diverse prachtige klassieke stukken. Van inge-
togen werk tot levenslustig. Met klassieke stukken 
van Bach, Scarlatti en Chopin tot meer eigentijds 
werk van de componist Allevi.  
 

 
 

Tussen deze muziekstukken door neemt ds. Hans 
(Johannes) Hinkamp ons in de Johanneskerk mee in 
een verhaal van de apostel Johannes. Al met al een 
bijzondere kerkdienst om op verhaal te komen met 
Johannes. Deze AKZ-kerkdienst (Anders Kerk Zijn) is 
om 10.00 uur in de Johanneskerk in Lichtenvoorde. 
Iedereen is van harte welkom. Graag tot ziens! 
 
 
 

 
 
 
 
 
Giften 
 
Via Truus de Bruijn mochten we een gift ontvangen 
van € 20,- en een van € 10,- voor algemeen kerken-
werk en via Henriëtte Hulshof € 20,-, eveneens voor 
algemeen kerkenwerk. 
 
Hartelijk dank aan alle gevers. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Heilig moeten 
 
‘U en ik lijken in compleet verschillende werelden te 
leven, hoewel u - net als ik - pretendeert Christen te 
zijn.’ 
Een zin uit de aangetekende brief die ik op 6 mei jl. 
schreef aan de Russische president Poetin. Niet dat ik 
de illusie koester dat hij deze ook zelf onder ogen 
krijgt, maar wellicht wel de entourage rondom hem. 
Het maakt me niet uit. Ik móest iets doen met mijn 
frustratie over de gebeurtenissen in Oekraïne. 
 
Momenteel lees ik het boek ‘Achtervolgd door de 
staatsmaffia’. Dit boek leest als een thriller, maar 
helaas is elke letter bittere waarheid. Het boek biedt 
een onthutsende blik op de corruptie en criminaliteit 
– door de staat! – in Poetins Rusland. De schrijver, 
tevens aanjager van de befaamde Magnitskiwet, de 
Amerikaanse Bill Browder, ondervond en ondervindt 
aan den lijve nog steeds wat dit met mensen doet. 
 
Ik heb me afgevraagd of ik met deze wetenschap 
diezelfde brief ook en alsnog geschreven zou hebben. 
Ik schrijf o.a. dat het Poetin zou sieren als hij snel zou 
terugkeren van de heilloze weg die hij ingeslagen is. 
Zo niet, dan verdient hij ieders minachting … 
Misschien behoorlijk aanmatigend. Maar het ant-
woord op mijn eigen vraag is toch: ja. Ik geloof sowie-
so niet dat er een hele actie op touw gezet zal wor-
den om een ‘eenvoudige huisvrouw, oma en een van 
de talloze mensen die bezorgd en angstig de ontwik-
kelingen in Oekraïne gadeslaan’, om die op te sporen 
en wie weet wat te berokkenen. 
 
Maar bovenal, zoals ik mijn brief besloot: ik kan niet 
leven met het idee dat niet álles gedaan heb wat in 
míjn vermogen ligt om het bloedvergieten en de zin-
loosheid van de oorlog in Oekraïne te stoppen. 
 
Noem het: heilig moeten. 
 

Greta Kuijt 
 
 

 
 

Verschijningsdata Op Weg 2022 

 

verschijnt:  inleveren kopij: 
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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AKZ-kerkdienst op 14 augustus 
 
Op zondag 14 augustus is er (na vorig jaar een dienst 
bij de Neeth in Barlo) om 10.00 uur weer een kerk-
dienst in de openlucht. Deze keer zijn we te gast bij 
het KoffieSköpke aan de Oude Maat 2 in Zieuwent. 
Het wordt een dienst in Het Achterhoeks dialect, 
waaraan naast ds. Hans Hinkamp ook de RK parochie 
medewerking zal verlenen.  
 

 
 

Muzikaal zit het wel goed. Wat wil je, als je de me-
dewerking hebt van ‘GoedVolk’. ‘GoedVolk’ is een 
band die luisterliedjes speelt in de streektaal. De 
naam ‘GoedVolk’ verwijst naar die gebruikelijke uit-
roep op het platteland, als men via de achterdeur 
ergens binnenkomt en niet onmiddellijk iemand aan-
treft. Men krijgt dus met deze band iets goeds en 
vertrouwds op de koffie. Dus graag tot ziens! 
 

 
 

 

 

Protestantse Gemeente in het oosten van het land is 
op zoek naar 

 

enkele bevlogen vrijwilligers m/v 

 

voor het team kindernevendienst, ter versterking van 
het huidige team. 

 

Ben jij die man of vrouw die een aantal keren per jaar 
op de zondagmorgen uit zijn of haar luie nest wil 
komen? 

 

We zijn hard op zoek naar mensen die blij worden 
van kinderen en hen bijbelverhalen willen vertellen 
over God en Jezus. Die de kinderen bezighouden met 
allerlei activiteiten, zoals knutselen en zingen enz. 
Hoe je dat doet, dat bepaal jezelf! 
 

Salaris en arbeidsvoorwaarden 
Salaris is niet van toepassing. Arbeidsvoorwaarden 
wel, zoals flexibele werktijden, extra vakantiedagen 
en koffie/thee of fris na afloop van de werkzaamhe-
den. 

 

Voel jij je aangesproken, stuur dan je sollicitatie met 
of zonder CV, opleiding en ervaring naar  
info@pkn-lichtenvoorde.nl 
 
 

 
 
Open Tafel 
 
Op vrijdag 17 juni hadden we weer een  
gezellige maaltijd, getuige bijgaande foto. 

 

De volgende data voor de open tafel zijn  
15 juli en 19 augustus. 

 

Graag tot ziens op een of beide dagen! 

 

Joke Rouwhorst, 0544-37 36 62 
 Annelies Romijn, 06-53 93 05 22 

 
 

 

 

mailto:info@pkn-lichtenvoorde.nl
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Christelijke Bibliotheek voor  
Blinden en slechtzienden bestaat 110 jaar 
 
Wie zijn wij? 
De CBB, voorheen voluit christelijke bibliotheek voor 
blinden en slechtzienden, bestaat al 110 jaar. In het 
begin was de CBB een bibliotheek, bedoeld om blin-
den van bijbels en christelijke lectuur in braille te 
voorzien. Inmiddels zijn we uitgegroeid tot een inno-
vatieve organisatie die alles in huis heeft om informa-
tie toegankelijk te maken voor mensen met een lees-
beperking. Ook voor uw gemeenteleden! De CBB 
doet dat op verschillende manieren en voor verschil-
lende doelgroepen. En dat is nodig, want iédereen 
heeft recht op het lezen van de Bijbel en andere 
christelijke lectuur. 
 
Weten wat kunt u doen? 
Wilt u weten hoe u iets kunt doen voor mensen met 
een leesbeperking, in uw gemeente en daarbuiten? 
We noemen drie opties: 
 
1. Onze projecten onder de aandacht brengen 
De missie van de CBB is: Bijbels en christelijke lectuur 
toegankelijk maken. Dit beperkt zich niet tot Neder-
land. We zetten ons ook in om lectuur in andere talen 
toegankelijk te maken voor mensen met een leesbe-
perking. We zijn daarom bezig met het realiseren van 
een voelbare peuterbijbel in verschillende talen. 
Waarom dat belangrijk is en hoe dat in zijn werk gaat, 
leest u in deze flyer en op onze website. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Onze consulenten benaderen 
De CBB kan ook dichter bij huis wat voor u beteke-
nen, bijvoorbeeld voor gemeenteleden die slecht-
ziend zijn. Wij hebben consulenten die mensen aan 
huis kunnen bezoeken om individuele begeleiding te 
bieden om te kunnen (blijven) lezen. Ook komen 
onze consulenten graag bij u langs voor het geven 
van een voorlichting of presentatie op een avond van 
een Bijbelkring of vrouwenvereniging. Tot slot leve-
ren onze consulenten graag een bijdrage aan een 
bijeenkomst of actiedag van uw gemeente, bijvoor-
beeld door met een stand aanwezig te zijn. Wilt u 
gebruik maken van een van deze mogelijkheden? 
Stuur dan een mail naar consulenten@cbb.nl  
 
3. Ons werk steunen door middel van een gift of col-
lecte 
Het werk dat we doen is kostbaar en kunnen we al-
leen doen met hulp. We krijgen gelukkig veel giften 
vanuit kerken en gemeenten die ons steunen in onze 
missie: het toegankelijk maken van Bijbels en christe-
lijke lectuur. Wilt u ons ook steunen? Dat kan! Ga 
naar www.cbb.nl/doneer of maak handmatig een gift 
over naar NL17 INGB 0000 5032 41. 
We horen het graag als u meer wilt weten over de 
mogelijkheden voor het organiseren van een collecte 
voor de voelbare peuterbijbel of een van onze andere 
projecten. 
Wilt u nog meer weten over de CBB en wat wij kun-
nen betekenen voor mensen met een leesbeperking 
in uw gemeente? Vraag vrijblijvend een informatie-
pakket aan. Neem contact met ons op via klantenser-
vice@cbb.nl of bel ons: 0341-56 54 77. We helpen u 
graag! 

  
 

 
 

Help de CBB bij de realisatie van een voelbare bijbel 
voor blinde kinderen! 
De CBB heeft als missie: Bijbels en christelijke lectuur 
toegankelijk maken. Ook voor kinderen en ook in het 
buitenland. Op dit moment wordt daarom gewerkt aan 
de realisatie van een voelbare peuterbijbel in verschil-
lende talen, zodat ook blinde kinderen met hun ouders 
de Bijbel kunnen lezen. Helpt u mee?  
Doneer via onze website. Meer weten?  
Kijk op www.cbb.nl/projecten. 
 

mailto:consulenten@cbb.nl
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Wat gebeurt er in de kerkdienst? 
 
Een kerkdienst verloopt volgens een vaste orde, de 
liturgie. In deze serie komen de verschillende elemen-
ten aan bod. Marcel Barnard licht deze toe; drie ge-
meenten vertellen over hun praktijk.  
 

Bemoediging en groet 
We gaan op naar Gods huis en betreden de kerk. 
Maar we zijn nog niet op God afgestemd,  onze ziel is 
nog onrustig. Daarom heeft de kerkdienst een brede 
drempel, de Intrede. Stap voor stap gaan we de stem 
van de Heer verstaan.  
 

De God die ons bijstaat is de Schepper van hemel en 
aarde, zo verzekert de bemoediging meteen met 
Psalm 124. De Synode van Dordrecht (1574) voegde 
eraan toe: deze Schepper-God is ook de God die 
trouw blijft en het werk van Zijn handen niet loslaat. 
Een warm en rustgevend welkom: ons leven rust in 
de hand van de Schepper die, als een vader en moe-
der tegelijk, ons innig liefheeft. 
 

Niet verwonderlijk dat daarna het gebed van toena-
dering een mengeling van vreugde en schroom, 
schuld en vergeving verwoordt. Wie zijn wij, wie ben 
ik voor het aangezicht van deze Heilige van Israël? 
Wie ben ik voor mijn naaste?  
 

Maar zoals de bemoediging de moedeloosheid weg-
neemt, zo staat dit gebed gericht op de vergeving van 
de schuld: Gij zijt toch groter dan alle schuld? 
 
 
 

Als de predikant de dienst vanaf het begin leidt, 
spreekt die na de bemoediging vaak een apostolische 
groet uit (1 Kor. 1: 3). Het is eigenlijk meer een zegen 
dan een groet - hij heft er ook vaak een hand bij op. 
Maar misschien ging tot hiertoe een gemeente- of 
kerkenraadslid voor, dat kan ook heel goed. Dan 
treedt de predikant, de man of vrouw die het hoge 
woord verkondigen moet, later naar voren. Die groet 
de gemeente en zij groet terug: ‘Ook met u zij de 
Heer.’  
 

 
 

 
We zijn de drempel over. Onze ziel is tot rust geko-
men, de toon is gezet, de rollen zijn verdeeld. De 
Schrift kan open. Spreek, Heer, uw gemeente hoort. 

 

Liturgiewetenschapper Marcel Barnard schreef op 
verzoek van de generale synode het boekje 'Tot Gods 
eer'. In dit boek beschrijft hij de protestantse liturgie, 
licht hij de achtergronden ervan toe en geeft hij een 
kleine protestantse theologie van de liturgie.  
 
 
 

 
 
 
 

Drie predikanten en hun ervaring 
 

 

V.l.n.r.: ds. Sjoerd Muller, ds. Erica Scheenstra en ds. Jan Boom 
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‘Groet en bemoediging zijn een toonzetting’ 
 

De documentairefilm Ramses begint met een scène 
waarin de bejaarde zanger uitlegt hoe hij de aandacht 
van het publiek trekt aan het begin van een optre-
den. Vervolgens slaat hij één enkele lage toon aan op 
de toetsen van zijn vleugel. Dát is voor mij de groet 
en de bemoediging: het is een toonzetting. Ik ben 
voor de komende tijd even geen Sjoerd Muller meer, 
maar de verbinder die woorden spreekt namens God.  
De hele eredienst is in die groet en bemoediging sa-
mengevat.  
 
Waar komt je hulp vandaan die je misschien zo hard 
nodig hebt? Van de Heer, en die Heer is trouw en laat 
je nooit los. En dan wordt er ook nog genade en vre-
de over je uitgesproken, waarbij ik altijd met mijn 
rechterhand een kruisgebaar maak, want voor mij is 
die vrede en genade onlosmakelijk met Christus ver-
bonden. Alleen op dát fundament kan de rest van de 
viering gedragen worden. 
 

Ds. Sjoerd Muller,  
missionaire geloofsgemeenschap De Fontein  

 

 
 
Uitspreken aan tafel, midden in de gemeente 
 

De inrichting van het kerkgebouw is van invloed op 
hóe je als gemeente samenkomt. In de Grote Kerk 
van ’s-Hertogenbosch zitten we tegenover elkaar in 
een kring. We zíen elkaar. De stoelen staan opgesteld 
rondom de tafel, want wij willen een gemeenschap 
van breken en delen zijn. De kring kom je binnen via 
de doopvont. Deze opstelling nodigt uit om het 
drempelgebed en kyriëgebed aan de tafel uit te spre-
ken, in het midden van de gemeente.  
 

 
 

De voorganger staat dan met de rug naar de ingang 
(de deur blijft overigens de hele tijd open) en met het 
gezicht naar het licht en het kruis. Want: we komen 
van buiten naar binnen, en we leggen eerst voor God 
neer wat ons bezwaart en belast, voordat we ons 
openstellen voor de ontmoeting met God in Woord, 
in Brood en Wijn. 
Pas bij de bemoediging staat de voorganger met het 
licht en het kruis in de rug. Zo gebeurt het ook met de 
voorbeden en de zegen. Met de blik naar buiten. 
Want dáár wonen en werken we en wordt het Evan-
gelie geleefd. 

Ds. Erica Scheenstra,  
Protestantse Gemeente ‘s-Hertogenbosch 

 

 
 
Bij ‘Onze hulp is in de naam van de Heer’ begint het 
 

Voorafgaand aan de dienst gebeurt er vaak van alles. 
Er klinkt muziek voorafgaand aan de dienst, in de 
consistoriekamer zijn activiteiten, de klok wordt ge-
luid, kinderen worden bij de crèche gebracht, bij de 
ingang klinken begroetingen, mensen nemen plaats 
in de kerk. 
Vervolgens voeren de mededelingen van de kerken-
raad, inmiddels ook binnengekomen, de gedachten 
alle kanten op. Tal van onderwerpen vragen de aan-
dacht. Er wordt een beroep gedaan op meeleven, 
meedoen en mededeelzaamheid. Daarop volgt een 
lied, een aanloop naar de stilte die dan - eindelijk - 
valt. In die stilte klinkt ‘Onze hulp is in de naam van 
de Heer’.  
Al het andere was voorbereiding, hier is het begin. 
Het votum voedt de verwachting en maakt afhanke-
lijk. In de gemeente die ik dien spreekt de voorganger 
meteen ook de groet uit. Daarin verwelkomt de Drie-
ene Zijn gemeente. Het mooist vind ik de groet uit 
Openbaring 1, maar korter is krachtiger. Daarom 
spreek ik woorden van Paulus over genade en vrede -
met één hand geheven - in de hoop dat iedereen 
hoort én ziet. 

Ds. Jan Boom,  
Hervormde Gemeente ’s Gravenmoer 
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   Woord uit de Regio - Ontmoeting 
 
 
 
 
Hybride ontmoeten 
 
Zou ik hebben volgehouden? Dat heb ik mijzelf al een 
paar keer afgevraagd de afgelopen coronajaren. Zou 
ik hebben volgehouden als ik lange periodes alleen 
maar online de kerkdiensten kon meemaken? Als 
goede reden kan ik natuurlijk naar mijn jonge kin-
deren wijzen. Die twee zijn natuurlijk zo afgeleid en 
zorgen ervoor dat papa en mama niet meer gecon-
centreerd kunnen meekijken. Maar, heel eerlijk: ik 
weet niet zeker of ik zonder kleine kinderen ook niet 
zou zijn afgehaakt. 
 

 
Door corona heeft de kerk een inhaalslag van digitali-
sering gemaakt. Ondertussen hangen er in de meeste 
kerken goede camera’s en geluidsinstallaties. Op 
zondag zijn er niet alleen fysieke kerkgangers, maar 
ook zijn er via internet mensen verbonden. Ook nu 
alle coronamaatregelen weg zijn, zitten er mensen 
zowel in de kerkbank als op de bank in de woonka-
mer thuis. Deze combinatie van offline en online, dit 
‘hybride vieren’, blijft. 
 
Dankzij het online vieren zijn (nieuwe) mensen aan-
gehaakt. Zij gingen voorheen eigenlijk nooit naar de 
kerkdienst toe, maar nu de drempel zo laag is gewor-
den vinden zij het prettig om anoniem mee te vieren. 
Prachtig! Maar als de kerk de plek is waar mensen 
elkaar en God ontmoeten, is zo’n hybrideviering dan 
wel voldoende toegerust? Missen we niet een essen-
tieel deel van kerkzijn?  
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
Ontmoeten betekent een relatie aangaan. Niet alleen 
zenden, maar ook ontvangen. Ontmoeten moet toch 
van twee kanten komen? 
 
Hoe kunnen we in een hybrideviering ruimte maken 
zodat het tot interactie kan komen met mensen die 
niet in het kerkgebouw aanwezig zijn? En kunnen 
bepaalde zaken beter offline of volledig online? In 
hoeverre komt de muziek of zang thuis uit de verf, de 
sociale interactie? En hoe wordt de spiritualiteit be-
leefd? Genoeg vragen om ons op te bezinnen. 
 

Ondertussen ben ik blij om op zondag 
weer fysiek tussen de mensen te zitten. 
De ander zien en horen zingen, bidden, bij 
de deur een hand en samen koffie drin-
ken. Met dit fysieke aspect van ontmoe-
ten houd ik het vol. 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Henriëtte Nieuwenhuis, 
predikant Protestantse  

Gemeente 
‘s-Heerenberg-Zeddam 

 
 

Reageren? Dat kan: predikant@protestantsbergh.nl  
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Het volgende nummer . . .   
 

voor de maand september 2022 komt uit in de week 
voor zondag 4 september 2022.  
Kopij moet uiterlijk maandag 22 augustus 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. Rouwhorst  37 36 62 
 
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: ledenadministratie@pkn-lichtenvoorde.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 
Diaconie: 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 

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:ledenadministratie@pkn-lichtenvoorde.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 
 
 

Kerkdiensten 
 
zondag 3 juli  
10.00 uur ds. F.W. Brandenburg, Aalten 
aanvullende collecte: eigen project diaconie 
 
zondag 10 juli 
10.00 uur ds. G. Heijnen-Zemmelink, Aalten 
viering Heilig Avondmaal 
aanvullende collecte: jeugdwerk 
 
zondag 17 juli 
10.00 uur ds. J.J. Hinkamp 
AKZ-dienst ‘Zwarte Cross’ 
aanvullende collecte: onkosten AKZ-diensten 
 
zondag 24 juli 
10.00 uur ds. J.J. Hinkamp 
aanvullende collecte: orgelonderhoud 
 
zondag 31 juli 
10.00 uur ds. J.J. Hinkamp 
aanvullende collecte: algemeen kerkenwerk 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
zondag 7 augustus 
10.00 uur ds. T.H.G. Menting, Gendringen 
aanvullende collecte: KIA, zomerzending 
 
zondag 14 augustus 
10.00 uur ds. J.J. Hinkamp 
AKZ-openluchtdienst 
aanvullende collecte: onkosten AKZ-diensten 
 
zondag 21 augustus 
10.00 uur ds. J.J. Hinkamp 
viering Heilig Avondmaal 
aanvullende collecte: pastoraat 
 
zondag 28 augustus 
10.00 uur ds. J.J. Hinkamp 
aanvullende collecte: onderhoud gebouwen 
 
zondag 4 september 
10.00 uur ds. F.A. Gijzel, Leiden 
aanvullende collecte: KIA, werelddiaconaat 
 
 
 

 
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/

