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Ontkiemend in ons leven 
 

De wind verspreidt de zaden 
van bloemen op het veld 

ontkiemend tot nieuw leven 
zijn ze door Hem geteld.  

 
Zijn geest waait door de wereld 

raakt aan wie Hem verstaan 
ontkiemend in ons leven 

wakkert Zijn vuur ons aan. 
 

Cobie Verheij-de Peuter 

bron: gedichtensite.nl 
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Afscheid 

 

Misschien een herkenbaar tafereel. Gezin met 
pubers. Een wervelwind met lange blonde ha-
ren stormt langs. Vanuit de gang roepend: ‘Doei 
mam’. Om daarna nog twee keer 'doei-
mammend' langs te vliegen. Brood vergeten. 
Fietssleutel vergeten. Maar dan is ze toch echt 

vertrokken. Grotendeels tenminste. Want als je haar 
kamer inloopt is ze er nog wel. Dekbed half op de 
grond. Overal kleren. Lamp laten branden. Je voelt 
haar aanwezigheid nog. 
Of die buren die op vakantie gaan. Uitgebreid uitge-
zwaaid. Twee en een halve week naar Frankrijk. En 
daar zijn ze alweer. Na een kwartier. Hadden ze de 
computer nou wel of niet uitgezet. Wel dus. En weer 
uitgebreid uitzwaaien. Weg zijn ze. Maar in gedach-
ten zie je ze weer aan komen rijden. Zie je ze nog 
door de tuin lopen. Voel je hun aanwezigheid nog. 
 
Zou het ook zo geweest zijn met die discipelen? Daar 
boven op die berg. Toen ze afscheid namen van Je-
zus. Of beter gezegd: toen Jezus afscheid nam van 
hen. Bij zijn Hemelvaart. Lang geleden. De bijbel ge-
pakt. Het meest duidelijke verhaal vinden we uitein-
delijk in de Handelingen. Geschreven door Lucas. In 
zijn evangelie schreef diezelfde Lucas hoe Jezus, na 
de discipelen gezegend te hebben, van hen heenging 
en opgenomen werd in de hemel. Van Matteüs horen 
we de opdracht van Jezus om het goede nieuws te 
gaan vertellen, om de wereld in te trekken. Hoe hij 
hen niet langer aanspreekt als discipelen, maar als 
apostelen. Mensen die op weg gestuurd worden. 
Marcus schreef er aanvankelijk niet over, maar er 
werd later aan zijn evangelie (onder invloed van Lu-
cas?) een passage toegevoegd over Jezus’ Hemel-
vaart. Bij Johannes vinden we er niets over. 
 

Hoe het ook zij, Jezus ging weg. Nam afscheid van 
diegenen die de laatste jaren van zijn leven zo dicht 
bij hem geweest waren. Volgelingen. Doei roepen, 
zoals hierboven, was niet aan de orde. Uitzwaaien 
ook niet. Meer verbazing. Een nog steeds niet begrij-
pen. Verbaasd en verdwaasd staan ze de lucht in te 
staren. Om uiteindelijk terug te keren naar Jeruzalem. 
En daar dat wonderlijke vervolg. Tien dagen later. 
Een wervelwind die door het huis trekt waar ze zijn. 
Ze staan in vuur en vlam. Kunnen niet anders dan vol 
zijn van wat ze leerden. Van Jezus. Over Jezus. Over 
God. 
Als ze aan het vertellen gaan is het net of Jezus nog 
bij hen is. Zo voelen zij dat. Zo ervaren ze dat. 
 
Iedereen die afscheid heeft moeten nemen van ie-
mand die hem of haar lief was weet hoe dat voelt. 
Iemand is er niet meer. En toch ook nog wel.  

Soms lijkt het wel of je die stem nog hoort. En kin-
deren zeggen bij beslissingen: ‘Laten we het zus of zo 
doen. Dat zou pa ook gedaan hebben.’ Ze handelen 
nog in zijn geest zeggen we dan. En daar is dat inge-
wikkelde woord. Geest. Een woord, een begrip, on-
losmakelijk verbonden met Pinksteren. Misschien ook 
niet zo heel erg ingewikkeld. Zoals die kinderen in de 
geest van hun vader handelen, zo wordt aan ons ge-
vraagd in de Geest met een hoofdletter te handelen. 
Wat die Geest inhoudt? Liefde, vreugde, vrede, ge-
duld, vriendelijkheid, goedheid, geloof, zachtmoedig-
heid en zelfbeheersing. Staat keurig voor ons op een 
rijtje in Galaten 5. 
 

Alle evangelisten hebben hun verhaal geschreven. 
Lucas vervolgde het in de Handelingen. Er zijn ver-
schillen. In tijdsbeleving. In accent. De evangelist 
Johannes, die niet over de Hemelvaart rept, eindigt 
met deze woorden: ‘Als al zijn daden, een voor een, 
opgeschreven zouden worden, zou de wereld, denk 
ik, te klein zijn voor de boeken die dan geschreven 
moesten worden.’ Ware woorden. 
 

In Gods Geest handelen. In Jezus’ Geest. Die wel 
wegging. Maar wiens aanwezigheid we nog kunnen 
voelen. Dat is wat ons gevraagd wordt met Pinkste-
ren. Moeilijk? Soms wel misschien. Maar ook de be-
lofte: ik ben met jullie, alle dagen, tot aan de voltooi-
ing van deze wereld. 
 

marja 
 

 
 

In stilte werkt de Geest van God, 
stuwt voort met zachte krachten, 
een wijze moeder die ons hoedt, 

een bron van goede machten. 
Zij geeft ons moed om door te gaan, 
doet mensen weer elkaar verstaan, 

omgeeft ons als een mantel. 
 

(Lied 691 vers 3)              
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Pastorpraat ds. Hinkamp  
 

En dan ... Na twee drukke en zeker ook bewo-
gen jaren lijkt ineens de rust en stilte terug te 
keren. Vrijwel alle coronaregels en -beperkingen 
zijn opgeheven. Mensen gaan op vakantie alsof 
het nooit anders geweest is, met of zonder 

vliegschaamte. Want we weten allemaal dat een 
fietsvakantie, naar bijvoorbeeld Rome, beter is voor 
het milieu dan met het vliegtuig. Maar we willen zo 
graag weer er op uit kunnen! Het voelt voor velen als 
een herwonnen vrijheid. 
 

Maar als ik dan terugdenk aan de indrukwekkende 
voorstelling ‘Spiegelingen’ in de Hamalandhal, geor-
ganiseerd door het comité 4 en 5 mei, dan valt de 
huidige vrijheid in het niet bij de vrijheid die toen 
bevochten werd en de vrijheid die nu op ernstige en 
schandalige wijze is aangetast in de Oekraïne! Vrij-
heid is een heel ruim begrip en vraagt voortdurend 
om bezinning. Daarom is het goed dat in de Johan-
neshof er een expositie te zien is over ‘Vragender 
tijdens de Tweede Wereldoorlog’, met dank aan Wim 
Rutgers. Goed om kennis van te nemen! 

 

En nu we het toch over Vragender hebben. Na twee 
drukke en bewogen jaren gaan we weer ‘los’. Over 
een maandje ‘crosst’ de Zwarte Cross weer over de 
Schans alsof het nooit anders geweest is. Ik heb het 
even nagezocht; de laatste keer in 2019 was het 
thema ‘Niks is onmogelijk’. En dát klopt! Dat heel het 
maatschappelijk leven door een virus tot stilstand zou 
komen bleek niet onmogelijk. En dat er zoveel tegen-
stellingen en een door de media opgeworpen twee-
deling tussen botsende meningen zou ontstaan bleek 
niet onmogelijk. Nee, niks in onmogelijk. 

Voor de bevolking van de Oekraïne hoop ik van harte 
dat er een omkeer ten goede komt. In dit geval een 
echte herwonnen vrijheid. Natuurlijk zijn we dan nog 
niet van heel veel problemen af. Maar wie geen dro-
men heeft, raakt meer kwijt dan de vrijheid. Dan raak 
je ook de hoop kwijt. Dus, met de woorden van de 
Zwarte Cross 2019: ‘Niks is onmogelijk! 
 

Midden in deze rusteloze tijd rollen we voorzichtig 
aan de vakantietijd in (de komende maand ‘vlieg’ ik 
er ook even tussenuit) én rollen we deze maand ook 
het feest van Pinksteren in. Het is zeker niet het 
grootste feest en heeft niet de uitstraling van Kerst of 
Pasen, terwijl het voor de kerk feitelijk het geboorte-
feest is. Pinksteren is de verjaardag van de kerk. We 
gaan dat dit jaar wel op een heel bijzondere manier in 
de kerkdienst vieren! (Zie elders in dit blad.) 
 

 
 

Maar dat zojuist aangehaalde motto van de Zwarte 
Cross, ‘Niks is onmogelijk!’, is dat eigenlijk ook niet 
een prachtige omschrijving van het Pinksterfeest? 
Een groepje angstige en bezorgde leerlingen van Je-
zus, ongeorganiseerd en zoekend, die zich verstop-
pen binnenshuis, gooit - aangeraakt door de Geest 
die begint te waaien - ineens de deuren open. Ze 
gaan erop uit en doen van zich horen! Correctie: God 
doet van zich horen, door mensen, door hen heen! 
 

Dat is niet een verhaal van toen maar ook een ver-
haal van nu. Daar geloven we in de kerk heilig in! 
Waar in diverse media regelmatig negatief gedaan 
wordt over kerken en de toekomst van de kerk, daar 
durf ik het wel aan om te dromen. Ik droom graag 
van een betrokken en dynamische kerk. Wie zou 20 
jaar geleden hebben gedacht aan een Top2000-
dienst, een Kliederkerk, doedelzak (en we gaan ook 
meezingen!) in de kerk, stiltewandelingen, een kerk 
waar we steeds meer open durven te gaan! Zoals 
gezegd: Niks is onmogelijk! Dus iedereen een heel 
bemoedigend, droomrijk, inspirerend en verfrissend 
Pinksterfeest toegewenst. ‘That’s the spirit!’ 
 

Met een enthousiaste groet, Hans Hinkamp 



4 

 

 
 

Verjaardagen 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Verjaardagen 
 
2 juni Mevr. N. Kip-Jacobs 
 Staringstraat 34 
 7131 XB Lichtenvoorde 
 79 jaar 
 
3 juni Dhr. W. Nijland 
 Pastoor Scheepersstraat 49 
 7134 RB Vragender 
 81 jaar 

 
12 juni Dhr. J. Bruins 
 Esstraat 55 
 7131 CT Lichtenvoorde 
 84 jaar 
 

15 juni Mevr. J.C. Lensink-Janssen 
 Van Ostadestraat 9 
 7131 VB Lichtenvoorde 
 75 jaar 
 
21 juni Dhr. G. Lubbers 
 Schubertstraat 3 
 7131 AL Lichtenvoorde 
 81 jaar 

 
Dhr. J.H.A.M. Wieggers 
Varsseveldseweg 7-53 
7131 BG Lichtenvoorde 
76 jaar 

 
29 juni Mevr. M.L. Trouwborst-de Bruijn 
 Het Brook 1-07 
 7132 EH Lichtenvoorde 
 78 jaar 
 
1 juli Mevr. F. Langbroek - Drenth 

Schatbergstraat 92 
 7132 AB Lichtenvoorde 
 78 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 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

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). 
 

ds. 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. 
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.   
 

 

24 april De heer en mevrouw Toebes 
Landstraat 22, Harreveld 

1 mei De heer en mevrouw Ter Haar 
Bernard van Meursstraat 23 

8 mei De heer en mevrouw Schokkin 
Antoon Slotstraat 2 

15 mei De heer en mevrouw De Jongh 
Bernard van Meursstraat 11 

22 mei De heer en mevrouw Tieltjes 
Kardinaal de Jongstraat 14 
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Kerkenraadsvergadering van 18 mei 2022 
 
Diaconie 
Het is de wens om projecten die de diaconie 
ondersteunt in de dienst meer aandacht te ge-
ven, bv. met tekst of foto’s of d.m.v. een per-
soonlijke toelichting tijdens het collecteren. De 
diaconie beziet de uitvoering. 

Ook wordt afgesproken op dankdag, 2 november, na 
de dienst een algemene informatieavond te houden 
over diaconale doelen. 
De jaarrekening van 2021 kent een overschot. Dit 
bedrag wordt besteed voor bonnen van de Action 
voor de mensen die gebruik maken van de voedsel-
bank, en ijsbonnen voor de kinderen. Dit gebeurt aan 
het begin van de zomervakantie, als extraatje voor 
ouders en kinderen. De kerkenraad ondersteunt dit 
initiatief van harte. 
De jaarrekening 2021 wordt voorlopig vastgesteld. Na 
de voorgeschreven kascontrole volgt in de volgende 
vergadering de definitieve vaststelling. 
Voor de IKA-vakantieweken is er één deelnemer uit 
onze gemeente. Het is gewenst dat voor volgend jaar 
de ouderlingen en wijkcoördinatoren in het bezoek-
werk de mensen actief wijzen op deze mogelijkheid. 
De weken zijn bedoeld voor mensen die zonder zorg 
of begeleiding niet op vakantie kunnen. De eigen 
bijdrage is ruim € 800,-. De diaconie zorgt voor ver-
\voer en waar nodig voor een bijdrage voor minder 
draagkrachtigen. 
 
Kerkrentmeesters 
De voorlopige opbrengst van kerkbalans is inmiddels   
€ 77.600,-. De lijsten met niet-betalers en gemaakte 
opmerkingen via de lopers worden nagelopen en 
nadere actie bezien. 
 
Ouderlingen 
De handdruk van de ouderling met de predikant bij 
aanvang en einde dienst wordt weer in ere hersteld, 
als beiden dit willen. Bij de uitgang laten we de hand-
druk voorlopig nog achterwege. 
De gedachte is de nodige aanwijzingen voor de dienst 
via de beamer te projecteren. Tevens kunnen de ver-
trekaanwijzingen worden weergegeven, d.w.z. weer 
achterin beginnen na vertrek predikant en andere 
ambtsdragers. 
 
 
Kascontroles 2021 
De kascontroles van de Johanneshof, de Vredehof en 
het Bloemenpotje/PVG worden in orde gemeld. De 
kascontrole Herold volgt. 
 
 

Startzondag 
Deze is op 25 september, met een presentatie van 
het programma van Vorming en Toerusting. Daarna is 
er weer een programma met een activiteit, een 
drankje en een maaltijd. 
Vorming en Toerusting 
Het programma 2022-2023 staat in de steigers. De PR 
krijgt meer aandacht. 
 
Vacatures 
We gaan bezien om, in samenwerking met andere 
gemeenten, ook voor onze gemeente tot een ver-
trouwenspersoon te komen. 
 
Rondvraag 
De kindernevendienst draait met 7 vrijwilligers. 
Nieuwe vrijwilligers zijn welkom. 
De vrijwilligersavond plannen we voor februari 2023, 
Corona voorbehouden. 
Hebt u vragen naar aanleiding van de verslagen van 
de kerkenraadsvergadering? U kunt altijd contact 
opnemen met de scriba of een ander lid van de ker-
kenraad. 
 

Namens de kerkenraad, 
Flip de Bruijn, notulist 
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Van de diaconie  
 
Afgelopen maand steunden wij de Stichting Oost 
Europa Hulp Lichtenvoorde. 
De stichting zet zich o.a. in voor hulp aan Oekraïne. 
Hierbij maken ze gebruik van vaste contacten in 
Roemenië. Zij kunnen aangeven welke hulp ter plek-
ke nodig is, want in de heel nabije regio worden vele 
vluchtelingen opgenomen. 
Lees hierover op hun website : soejl.nl 
 
 
Collecterooster 
5 juni: onkosten AKZ-diensten 
12 juni: onderhoud gebouwen 
19 juni: pastoraat 
 
26 juni: KIA – binnenlands diaconaat 
Hulp en perspectief voor mensen zonder papieren in 
Nederland. 
Nederland telt zo’n 30.000 migranten zonder ver-
blijfsvergunning. Velen van hen zijn arbeidsmigran-
ten. Anderen bleven na een mislukte asielprocedure 
in Nederland, bijvoorbeeld omdat het land van her-
komst hen niet accepteert. Ongedocumenteerden 
hebben weinig rechten en er is altijd de angst op 
uitzetting. Diverse kerkelijke initiatieven, zoals de 
Wereldhuizen in Amsterdam en Den Haag, de Paulus-
kerk in Rotterdam en Villa Vrede in Utrecht helpen 
met advies en dagbesteding en stimuleren zo de 
veerkracht van deze mensen. 
Meer lezen: 
kerkinactie.nl/hulpongedocumenteerden 
 
 
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 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 Thea Brouwer 
diaconie@pkn-lichtenvoorde.nl 

0544-37 64 68 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

Gebed van de maand 
In de maand juni mogen wij het Pinksterfeest 
vieren. De Geest van God wil mensen aanvuren 
tot een leven in geloof, hoop en liefde. Tegelijk is 
er ook veel dat ons in de huidige tijd met zorgen 
vervult. Daarom deze keer een gebed om Gods 
Geest. Het zijn de woorden van een gedicht van 
Alie Holman: Geef het vuur dat ons verbindt. 
 

Laat Uw vuur in ons ontbranden 
geef het vuur dat ons verbindt 
heilig vuur vanuit Uw handen 
aangewakkerd door de wind. 
 

Angst en vrees wil ons verlammen 
maar de regen van Uw Geest  
laat met vonken vuur ontvlammen 
en dat vuur zorgt voor een feest. 
 

Heil'ge Geest daal neer van boven  
geef in ons een binnenbrand 
vurig, fel, niet uit te doven 
slijp ons als een diamant. 
 

Maak ons puur en maak ons heilig 
laat ons leven stralend zijn 
want met U Heer zijn wij veilig 
maak ons zuiver, puur en rein. 
 

Geest van God kom in ons midden 
blaas Uw adem, doe Uw werk 
Heer doordrenk ons, ja wij bidden 
zend Uw Geest en maak ons sterk. 
 

bron: gedichtensite.nl 
 

 

http://www.kerkinactie.nl/hulpongedocumenteerden
http://www.kerkinactie.nl/hulpongedocumenteerden
http://www.kerkinactie.nl/hulpongedocumenteerden
mailto:diaconie@pkn-lichtenvoorde.nl
mailto:diaconie@pkn-lichtenvoorde.nl
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Voor en met Stichting HoPe 
 
De diaconie kreeg per mail onderstaande terugkop-
peling toegestuurd van Anja Eppingbroek van Stich-
ting HoPe betreffende haar reis naar Peru van 21 
april t/m 6 mei 2022. 
 
Gedurende twee weken heb ik weer veel projecten 

bezocht. Vaak ’s ochtends om 5 uur op. Om vervol-

gens een lange rit te maken met mijn collega’s uit 

Peru om de verschillende projecten te bezoeken. Het 

voedselproject dat HoPe tijdens de pandemie gestart 

is blijkt een groot succes. Groentekassen en forellen-

kwekerijen zijn samen met de plaatselijke bevolking 

opgestart. Ook families die cavia’s fokken hebben we 

bezocht. Natuurlijk heb ik ook een bezoek gebracht 

aan het brandwondencentrum in Cusco en aan de 

bibliotheek in de wijk Villa Maria, projecten die al 

jaren door HoPe ondersteund worden. 

We hebben op schooltjes meerdere workshops gege-

ven over seksuele vorming, hetgeen daar zo hard 

nodig is. Veel meisjes worden veel te jong moeder of 

worden verkracht. HoPe gaat dit project de komende 

tijd verder uitbouwen en zal ook de ouders betrekken 

bij dit project. Erg mooi om te zien hoeveel belang-

stelling wordt getoond door leerkrachten, ouders en 

kinderen. 

 
Ik heb meerdere schooltjes bezocht en ook mocht ik 

bij de feestelijke opening van een nieuw toiletgebouw 

zijn dat door HoPe in samenwerking met de betref-

fende gemeente gerealiseerd is.  

 

 

Er werden liedjes gezongen, de vlag werd gehesen, 

het volkslied klonk en mijn vriendin Tineke Griffioen 

van Stichting HoPe werd als dank voor al haar inzet 

gehuldigd. De opening van het toiletgebouw mocht ik 

samen met Tineke doen. Na afloop was er een lunch 

voor alle aanwezigen. Wat een speciale dag! 

 

 

Deze dag werd nog specialer doordat ik de directeur 

van de gemeenschap Chupani blij heb kunnen maken 

en hem heb mogen vertellen dat zijn school een nieu-

we warmwaterinstallatie krijgt van de donaties die ik 

tot nu toe door mijn verjaardagsinzamelingsactie heb 

ontvangen, een bedrag van maar liefst €1138,50 in 

vier dagen tijd. De huidige installatie is al 20 jaar oud 

en sinds de pandemie heeft hij niet meer gefunctio-

neerd. Veel blijdschap en dankbaarheid bij de direc-

teur. Wat was hij blij dat de leerlingen en ook de 

dorpsbewoners binnenkort weer gebruik kunnen gaan 

maken van een warme douche. 

Maar ... er zal ook nog genoeg geld zijn voor 3 nieuwe 

wc-potjes op de kleuterschool van de gemeenschap 

Chaullacocha waar nu nog alleen een gat in de grond 

zit. 

 

Ik kijk terug op opnieuw twee zeer waardevolle en 

dierbare weken. Wat was het fijn om de vele mensen 

die ik intussen ken terug te zien en wat was het fijn 

om te zien dat HoPe zich blijft inzetten om de inheem-

se bevolking in hun kracht te zetten. Trots dat ik bij 

deze organisatie mag horen. 

Anja Eppingbroek 
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Pinksteren - 5 juni 
 
De kerkdienst tijdens Pinksteren, zondag 5 juni 
2022 om 10.00 uur, wordt een bijzondere. De 
Johanneskerk kiest voor een frisse wind! Wind 
die nodig is voor de muzikale medewerking.  

 
Die komt namelijk van Annemieke van Doesburg, die 
de doedelzak bespeelt.  
 

 
Foto Jan Ruland van den Brink 

 

Op elfjarige leeftijd is zij in aanraking gekomen met 
doedelzakmuziek. Samen met haar familie is zij be-
gonnen bij  de Highland Valley Pipes & Drums, waar 
zij de pipes heeft leren spelen. Ook doet Annemieke 
sinds enkele jaren mee aan doedelzak wedstrijden, 
met succes. In de dienst gaan we niet alleen luisteren 
maar gaan we ook (proberen) mee te zingen met 
enkele onvervalste doedelzak klassiekers! Zoiets wil 
je toch meemaken! Voor de kinderen (leeftijd tot 100 
jaar) is er een filmpje met een uitleg over Pinksteren. 
Wij verheugen ons op Pinksterzondag!  
 
 

 
Open tafel 
 

Op 20 mei waren we met 17 personen weer bij 
elkaar voor de open tafel. Het was, zoals altijd, 
heel gezellig. Jammer genoeg kon niet iedereen 
aanwezig zijn. 
De volgende open tafel houden wij op 17 juni. 
 

Joke en Annelies 
 
 
 
 
 
 
 

Top2000-kerkdiensten 
 
Na uitstel kwam er gelukkig geen afstel: in mei 2022 
was er de primeur van een viervoudige Top2000-
kerkdienst. Vier kerken (Aalten, Dinxperlo, Lichten-
voorde en Winterswijk) die samen de krachten had-
den gebundeld voor een viertal kerkdiensten, met 
vier verschillende voorgangers. 
 

 
 

Het werden vier heel verschillende vieringen met als 
gezamenlijke noemer dat er in alle gevallen met heel 
veel plezier gezongen en gespeeld werd door het 
Top2000-koor en de band. Wat ook overeenkwam is 
dat alle diensten veel waardering mochten ontvan-
gen. Helaas was de opkomst soms minder dan ge-
hoopt, of verwacht. Of dit te maken had met de an-
dere tijd van het jaar (mei i.p.v. januari), Moederdag, 
of het mooie weer? Als organisatie gaan we deze 
opzet nog evalueren. Dus als je suggesties of opmer-
kingen hebt laat het mij dan even weten. Wat in ieder 
geval voor alle betrokkenen duidelijk was: de sa-
menwerking is goed bevallen en deze opzet smaakt 
naar méér!   
 

Hans Hinkamp 
 
 

 
 

17 juni 
Open tafel 



9 

 

 
 

Bezoek aan de kerkenbeurs 
 
Op dinsdag 17 en woensdag 18 mei was er een ker-
kenbeurs in Houten. Een mooie gelegenheid om eens 
rond te kijken wat er allemaal speelt in kerkelijk Ne-
derland. Omdat mijn agenda dinsdag al bezet was, 
werd het de woensdag. Samen met Bert Baarsma op 
pad voor ons ‘schoolreisje’. 
 

 
 

Wie denkt dat er toch niet zo heel veel te doen zal 
zijn op zo’n kerkenbeurs komt bedrogen uit. Rond de 
80 standhouders deden hun uiterste best om ons als 
bezoekers naar hun stand te verleiden. En wie denkt 
dat het in het kerkelijke wereldje vast wel niet zo 
commercieel zal toegaan, moet ik ook uit de droom 
helpen. Want al die flyers, ronkende brochures en 
allerlei goodies in onze bij binnenkomst verstrekte tas 
(voor alle folders) hadden natuurlijk wel een doel: 
proberen contact te leggen en misschien zaken te 
kunnen doen. 
 

 
 

Van kaarsenfabrieken tot koffiemerk, kerkelijke kle-
ding tot kerkinrichting, kerkelijk vastgoed, verzeke-
ringen en vermogensbeheer, allerlei bedrijven gespe-
cialiseerd in kerkelijke verlichting, kerkbanken of luxe 
kerkstoelen. Maar ook energiebesparing en duur-
zaamheid was een thema (met o.a. een lezing door 
weerman Reinier van den Berg) Daarnaast heel veel 
stands over techniek in de kerk. Ik kan het woord 
‘audiovisueel’ bijna niet meer horen! Want commu-
nicatie is overal een heel belangrijk onderwerp. 
 

Daarom gingen we na de koffie (mogelijk gemaakt 
door Kerkomroep) eerst naar een lezing over kerkelij-
ke communicatie: ‘Kerk 3.0 Laat zien dat je gelooft. 
App – Web – Blad – Social Media’.  

Het werd een interessante voordracht en goed om 
over na te denken. En wat opvalt: iedereen is heel 
behulpzaam! 
 

 
 

Daarnaast waren er leuke ontmoetingen met andere 
bezoekers of aan de koffie, zoals met diverse Belgi-
sche gasten. En om even een babbel te maken en her 
en der te netwerken. In de Johanneskerk werken we 
nu al jaren met uitzendingen via kerkdienstgemist. 
Dus laat ‘Kerkomroep’ maar uitleggen waarom zij 
beter zijn. En wat heeft ‘kerkbeamer’ wat anderen 
niet hebben? Al met al een leuke en leerzame dag, 
die ons de nodige ideeën heeft opgeleverd waarmee 
we mogelijk ons voordeel mee kunnen doen. En ‘last 
but not least’: Bert bedankt voor de gezelligheid! 
 

Hans Hinkamp 
 
 
 

 
 

Pinksteren - Wind, vuur en taal 
 

Wij danken U voor deze dag, 
Uw geesteswind kwam met gezag, 
bij ons naar binnen op Uw Woord, 

zoals niet eerder werd gehoord. 
 

Wij danken U voor 't pinkstervuur, 
dat zuiverend van uur tot uur, 

ons leven reinigt en geleidt, 
zodat wij zichtbaar zijn bevrijd. 

 

Wij danken U voor mensentaal, 
om te getuigen heel royaal, 

in woord en lied op blijde toon, 
van Jezus, Gods geliefde Zoon. 

 

Door 'weer en wind', in 'vuur en vlam', 
zijn wij getuigen van het Lam, 
Zijn 'taal der liefde' echoot na, 

Hij gaf Zijn Geest, Halleluja! 
Aagje Lingen 

bron: gedichtensite.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. 
 

Het consistoriegebed 
 

Het ‘dienstvolk’ verzamelt zich in de consistorieka-
mer: de kerkenraad. En wat zou het goed zijn als zich 
daar ook de musici, koster, lectoren en kinderkerklei-
ding bij zouden voegen. En als het van pas komt ook 
doopouders, dopelingen, mensen die belijdenis doen 
of wier trouw bevestigd wordt. 

 

Daar staat die kleine 
kring in het zondagmor-
genlicht dat door de 
ramen binnenvalt. Het 
eerste wat zij beseffen 
is hoe wonderlijk en 
niet vanzelfsprekend 
het is dat de gemeente 

bijeenkomt op de dag van de Opstanding, de eerste 
dag. Dat besef stemt onmiddellijk tot dankbaarheid 
jegens God, en het verbindt die kleine kring in de 
consistoriekamer met de hele kerk in hemel en op 
aarde die bijeenkomt om de eerste dag te vieren. 
 

Ja, de hele kerk: de mensen die zich verzameld heb-
ben in de kerkbanken maar ook zij die niet konden 
komen en, wie weet, thuis meevieren. Maar ook de 
wereldwijde kerk, de kerk-in-de-verdrukking, en de 
hemelse kerk van hen die ons in het geloof zijn voor-
gegaan, van de engelen die zingen voor Gods troon. 
Ja, deze kleine kring is deel van de hele oecumene 
van hemel en aarde. 
 

Maar dan keert het gebed weer naar binnen, naar de 
kleine kring, en wordt gebeden voor de mensen die 
nu leiding gaan geven aan de eredienst, die het 
Woord verkondigen en de sacramenten bedienen, 
die voorgaan in de lofzang. Dat consistoriegebed is in 
zijn kleinheid meteen zo groots, stamelend uitgesp-
roken, recht uit het hart van een ouderling, thuis 
voorbedacht en voorgelezen van een papiertje of van 
een mobiele telefoon, genomen uit het Dienstboek of 
uit de voorbeelden die in de consistoriekamer liggen. 
Het dienstwerk kan beginnen. Nee, het is al begon-
nen. 
 

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. Christiaan Baan, ds. Rianne Nagel en ds. Guus Fröberg 
 

‘Ik waardeer elk woord als een persoonlijke bemoedi-
ging’ 
‘Voor aanvang én na afloop van de dienst spreekt de 
ouderling van dienst het consistoriegebed uit. Voor 
aanvang van de dienst kunnen er allerlei zaken be-
sproken worden, maar het laatste woord in de con-
sistorie is gericht tot God om ons voor te bereiden op 
de dienst en de hulp te vragen van Zijn Heilige Geest. 
Ik ervaar dan dat ik de dienst mag leiden met hulp 
van God en met steun van de kerkenraad. Na de 
dienst komen we terug in de consistorie, praten we 
na over de dienst en maken we de overstap naar het 
‘gewone’ leven, maar pas nadat we ons weer hebben 

gericht op God. Om onze dank uit te spreken voor de 
dienst, maar ook omdat we beseffen dat alleen God 
verder kan werken met dat wat de mensen ontvan-
gen hebben in de dienst. De ouderling van dienst 
heeft de vrijheid om dat zelf in te vullen. De één 
schrijft het thuis uit, de ander bidt met een vrij ge-
bed, weer iemand anders kiest gebeden uit de tradi-
tie van de kerk. 
Zelf vond ik het gebed om een ongestoorde dienst 
wel eens wat ‘gemaakt’, totdat een keer iemand met 
een scooter door de openstaande kerkdeuren reed 
en luid begon te vloeken. Sindsdien waardeer ik elk 
woord, vaak met zorg uitgezocht, als een persoonlijke 
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bemoediging en als een parel uit het hart van de ou-
derling.’ 
Ds. Christiaan Baan, 
Hervormde Gemeente Nieuwpoort 
‘Je staat er als dominee niet alleen voor’ 
 ‘Voorafgaand aan de kerkdienst(en) komen de ou-
derling, de diaken en de predikant samen in onze 
prachtige stilteruimte die rond kerkdiensten dienst-
doet als consistoriekamer. De ouderling van dienst 
spreekt het consistoriegebed uit en vraagt om Gods 
zegen over de dienst en in het bijzonder voor de 
voorganger die Gods woord aan de gemeente mag 
brengen. Op deze manier is de predikant gedragen 
door de kerkenraad. Bij ons is het gebruikelijk om de 
dienst ook weer af te sluiten met een gebed in de 
consistoriekamer. Dit klinkt misschien een beetje 
dubbelop, omdat er in de kerkzaal ook al samen ge-
beden wordt om Gods zegen en gedankt wordt. Maar 
het versterkt het besef dat je als kerkenraad samen 
verantwoordelijk bent voor de eredienst en dat je er 
als dominee niet alleen voorstaat. Het is zo een mooi 
afgerond geheel.’ 
 

Ds. Rianne van der Nagel, 
Gereformeerde Kerk Nijkerk 
 
‘Met dit gebed vangt de dienst aan’ 
‘Voor het consistoriegebed komen we voorafgaand 
aan de dienst bij elkaar in de consistorie: de predi-
kant, de ouderling en de diaken. Soms ook doopou-
ders, en bij de cantatediensten de solozangers en de 
dirigent. De ouderling bidt een kort consistoriegebed. 
De ouderlingen hebben bij aanvang van hun taak een 
korte handreiking met een aantal gebeden ontvan-
gen, maar de praktijk is dat de meeste ouderlingen 
een eigen gebed bidden dat ze elders zijn tegenge-
komen, zelf geschreven hebben of dat, ongeschre-
ven, direct uit het hart komt. Ik kan soms diep onder 
de indruk zijn hoe goed gekozen de woorden zijn, 
waarin ook iets kan meeklinken van de dienst die aan 
zal vangen, zoals een doop- of avondmaalsdienst, de 
startzondagdienst of de dienst bij de laatste zondag 
van het kerkelijk jaar. Met dit gebed vangt de dienst 
aan.’ 
 

Ds. Guus A.V. Fröberg, 
Bethelkerk Vlaardingen 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Freunde fürs Leben 
 

Ruim 35 jaar verbondenheid, daar kan zelfs een in-
grijpende wereldwijde pandemie geen einde aan 
maken. Uitstel was dus zeker geen afstel. Na enkele 
jaren zonder wederzijds bezoek werden de vrienden 
uit de Duitse partnergemeente Herold afgelopen april 
dan ook extra hartelijk welkom geheten. 
 

De dag na Koningsdag arriveerden de acht gasten na 
een lange reis veilig in Lichtenvoorde. Na Kaffee und 
Kuchen (heerlijke eigengemaakte taarten!) gingen de 
vrienden mee naar het gastgezin om de verloren ja-
ren bij te praten. Vrijdag 29 april werd er al vroeg 
verzameld bij de Johanneskerk. De gehuurde touring-
car van Groengrijs zette koers naar het prachtig gere-
noveerde paleis Het Loo. Niet alleen de Duitse gasten 
gingen mee, ook leden van de Johanneskerk waren 
meer dan welkom. Eenmaal in Apeldoorn nam ‘den 
heelen trop’ deel aan de audiotour ‘Het huis van Wil-
helmina’ en bezochten we gezamenlijk het dakterras, 
vanwaar we een schitterend uitzicht hadden over de 
statige paleistuinen. In de middag was iedereen met 
zijn of haar gastgezin vrij om een eigen invulling aan 
het bezoek te geven. Aan het einde van de dag bracht 
onze chauffeur iedereen moe maar zeer voldaan, via 
een mooie toeristische route via Zutphen, terug naar 
Lichtenvoorde. In de Johanneshof werd er gezamen-
lijk gegeten van het Chinees buffet en nadien barstte 
de sjoelstrijd los. 
 

 
 
 

 



12 

 

 

Voor de meeste Duitse vrienden staat er op zater-
dagochtend steevast een marktbezoek op het pro-
gramma: Käse kaufen! Zo ook deze keer. 
Aan het begin van de middag werd er stilgestaan bij 
degenen die ons de afgelopen twee jaar zijn ontval-
len. Op begraafplaats ‘Vredehof’ werden bloemen 
gelegd bij de graven van Jan Gillissen, Dini Scholte en 
Karin Tornij. In onze gedachten was ook de overleden 
partner van Monika Schulze. Dominee Hinkamp 
droeg enkele mooie gedichten voor, waarna er een 
moment van stilte was. Namens de Heroldgemeente, 
sprak ook Ria Wolf woorden van troost ter nagedach-
tenis aan de vrienden die we moeten missen en die 
zo veel betekend hebben. 
 
Es weht der Wind 
ein Blatt vom Baum, 
von vielen Blättern eines. 
Das eine Blatt 
man merkt es kaum, 
denn eines ist ja keines. 
Doch dieses eine Blatt allein 
war Teil von unserem Leben. 
Drum wird 
dies eine Blatt allein 
uns immer wieder fehlen. 
 
Zoals ook het leven verder gaat, vol mooie herinne-
ringen, stond er die zaterdag ook nog een andere 
activiteit op het programma. Een wandeling door 
Bredevoort, met aansluitend een bezoek aan stads-
brouwerij De Borghman. Vol trots werd er in de 
brouwerij verteld over het echte Achterhoekse bier 
dat hier sinds 2015 weer wordt gebrouwen. Alle in-
grediënten komen uit de Achterhoekse streek: hop 
van Hogenelst uit Zieuwent, mout van Masterveld uit 
Winterswijk Ratum en tot slot Bredevoorts water. Dat 
wilden we natuurlijk zelf wel even proeven! De glaas-
jes bier werden geserveerd met verrassend lekker 
ambachtelijk bierbostelbrood. 
Ook deze avond werd er gezamenlijk gedineerd in de 
Johanneshof. Martin en Elfriede hadden kilo’s piepers 
gejast en gezorgd voor een heerlijk stamppottenbuf-
fet. De sjoelstrijd van vrijdag kreeg een vervolg en dat 
het bezoek aan de stadsbrouwerij zo zijn indruk had 
achtergelaten, bleek wel tijdens het interactieve ge-
deelte van de avond. Eén van de vragen was: Wat 
heb je het meest gemist in de coronaperiode? Ieder-
een kon op zijn mobiele telefoon steekwoorden in-
toetsen, die vervolgens op het scherm te zien waren. 
De meest genoemde woorden werden steeds groter. 
Erg opvallend dat er uiteindelijk heel groot ‘SAMEN-
BIER-KNUFFELEN’ op het scherm verscheen! 
 
 

Het weekend vloog voorbij en zo was het al snel zon-
dagmorgen. Tijdens de kerkdienst belichtte dominee 
Hinkamp de bijzondere vriendschapsband die in de 
afgelopen 35 jaar is ontstaan. Elke Müller las namens 
dominee Mechthild Glöckner hun kijk op deze specia-
le verbintenis voor. Zij besloot met de woorden: 
 
Vertrauen wir, wie Jesus, dass wir wie von einem gu-
ten Hirten getragen und versorgt, gestärkt und be-
gleitet werden, wann immer und so viel wir es brau-
chen - am Anfang, in der Mitte,  und an den Grenzen 
unseres Lebens. 
Dann, so will ich glauben, werden sich gerade auch 
Zeiten der Krisen in Augenblicke einer tiefen Gotte-
serfahrung verwandeln. Hoffnung erblüht. Lebendig-
keit kehrt zurück. Voll Liebe und Güte ist Gott bei uns. 
Das ist und werde unser persönliches Ostern, in Lich-
tenvoorde wie in Herold. 
Es stärke unsere Gemeinschaft mit euch, die wir im-
mer wieder glücklich erfahren! 
So grüßen Euch herzlichst Eure Freunde aus Herold 
und Pfarrerin Mechthild Glöckner. 
 
Vertrouwen wij, evenals Jezus, dat wij door een goede 
herder gedragen en verzorgd, gesterkt en begeleid 
worden, wanneer ook, en zoveel als we nodig hebben 
-  aan het begin, tijdens en aan het einde van ons 
leven. 
Dan, zo wil ik geloven, zullen juist ook tijden van crisis 
veranderen in momenten van een diepe Godserva-
ring. Hoop bloeit. Levendigheid komt terug. Vol liefde 
en goedheid is God bij ons. Dat is en mag ons eigen 
Pasen zijn, zowel in Lichtenvoorde als in Herold. 
Dat het onze vriendschap met jullie, die we altijd weer 
als waardevol ervaren, mag versterken! 
Hartelijke groeten van jullie vrienden uit Herold en 
dominee Mechthild Glöckner. 
 
Irene, Elke, Maria, Monica, Annie en Ria zongen ge-
zamenlijk nog een prachtig lied, waarvoor Irene spe-
ciaal haar eigen gitaar had meegenomen. 
 
Na de koffie met ‘krentewegge’ was het dan echt tijd 
om elkaar gedag te zeggen. Een laatste groet en knuf-
fel vóór onze vrienden aan de lange terugreis naar 
het Duitse Erzgebergte begonnen. Een reis die wij 
vanuit Lichtenvoorde hopelijk in 2023 ook weer mo-
gen maken. Want behalve een kerkelijke partnerge-
meente zijn zij ondertussen ‘Freunde fürs Leben’. 
 

Janette van Egten 
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Koester de stilte 

 

Op 21 mei gingen we met 12 personen op pad voor 
onze ondertussen derde stiltewandeling. De samen-
stelling van de groep is iedere keer weer anders. De 
ervaringen over het algemeen niet. Ook nu werd er 
weer volop genoten van deze mooie activiteit. 
 

 
 

We begonnen de wandeling bij atletiekbaan Archeus 
in Winterswijk. Dit betekende niet dat er gerend 
moest worden - dat past niet bij een stiltewandeling. 
Deze keer een liefelijke route die ons voerde langs de 
Willinkbeek en via het landgoed Gossink. Het gedicht 
over de bloeiende brem en de schoonheid van Gods 
schepping en de oproep om zelf tot bloei te komen 
gaf richting aan onze eerste stille stappen. 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Het is en blijft speciaal om met een groep zo in stilte 
te kunnen lopen. Het was genieten van de zang van 

de vogels, de bloemen onderweg, de smalle bospaad-
jes. Maar ook waren er weidse uitzichten over vel-
den, om vervolgens weer een bosgebied in te wande-
len. 
 

De koffie was bij 
Terras Zonder Naam. 
Hier mochten we 
weer het gesprek 
oppakken. Iedereen 
was positief over 
deze rustgevende 
wandeling. Onder 
een vriendelijk zon-
netje genoten we 
van de koffie en de 
gezelligheid. Al met 

al een heerlijke middag. Wil je een keertje de stilte 
(en de gezelligheid) proeven? Dat kan! Op 18 juni is 
de volgende stiltewandeling. 

Hans Hinkamp 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
Na de pauze wandelen we langs een kortere route 
samen terug naar de startplaats. 
 

Om 13.00 uur verzamelen we in de Johanneshof. Van 
hieruit rijden we gezamenlijk naar het beginpunt van 
de wandelroute. Waar precies? Dat laten we graag 
een verrassing zijn. Deelnamekosten € 5,-. Graag 
contant betalen in de Johanneshof. Opgeven uiterlijk 
vóór ???, via: info@pkn-lichtenvoorde.nl. 

Stiltewandeling op 18 juni 
 
Het is een bijzondere ervaring om in een groep in stilte 
te genieten van onze mooie Achterhoekse natuur. In 
de maand juni zoeken we de zomer op. Het is de tijd 
van de vroege zomer, waarin de veldbloemen hun 
kleuren laten zien. 
We beginnen met een gedicht ter bezinning en wande-
len dan een klein uur in stilte. Het wandeltempo is iets 
minder dan vijf km/uur. Na een uur wandelen staat de 
koffie en wat lekkers voor ons klaar op de pauzeplek 
(voorzien van toilet). 

mailto:info@pkn-lichtenvoorde.nl
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Stichting CaritaSu bedankt uw diaconie! 
 
U kent ons van het project nieuwbouw aangepaste 
woonvoorziening van de Mr. Huberstichting in Suri-
name. Mede dankzij uw donatie kon men in Taman-
redjo beginnen met de nieuwbouw van de aangepas-
te woning voor de groep meervoudig gehandicapten 
van de Mr. Huberstichting. Van de penningmeester 
van Stichting CaritaSu kreeg ik bericht dat de diaconie 
in februari opnieuw een donatie heeft gedaan van € 
200,-. Een hele verrassing! En dat het goed terecht 
komt, kan ik u verzekeren! 

 

Van 19 februari tot 18 april verbleven mijn man en ik 
weer in Suriname. Stiekem had ik gehoopt aanwezig 
te kunnen zijn bij de in gebruik name van de nieuwe 
woonvoorziening. Maar in Suriname gaan die zaken 
niet zo snel. Leveringsproblemen van materialen, 
alsnog hogere prijzen en een aannemer die soms de 
prioriteiten elders legt. We hebben wel gezien dat 
het gebouw er staat maar de afwerking in en om het 
gebouw zal nog de nodige tijd vergen. Hopelijk komt 
alles deze zomer klaar. 
Tot de verhuizing woont ‘onze groep’ op de hoofd-
vestiging in Paramaribo. Doordeweeks is het daar 
behoorlijk druk, omdat zowel de school als de dagop-
vang van meervoudig gehandicapte kinderen hier 
gevestigd is. De kinderen van de dagopvang verblij-
ven in de zelfde woonruimte als onze groep. Dat is 
niet voor alle cliënten zo geschikt, maar ze zullen het 
ermee moeten doen. In de weekenden hebben ze het 
rijk alleen. Omdat er dan ook slechts één groepsleid-
ster op de groep is,  bezochten wíj hen dan weer. En 
als vanouds kookte ik voor de groep, zodat ze ook 
eens wat anders te eten krijgen dan het standaard 
menu. 
 

Mijn man heeft het nodige kunnen betekenen voor 
de rolstoelers. Aartie hing letterlijk scheef in haar 
stoel. Doodvermoeiend. Door een paar simpele aan-
passingen kan ze nu weer rechtop zitten. Lach niet: 
daar kwam o.a. een doodgewone binnenband van 
een fiets aan te pas die achter haar benen werd ge-
spannen, zodat haar benen niet naar achteren weg 
konden schieten. 
 
De doof/blinde Kamla heeft opnieuw getoond dat ze 
snel iets kan leren en heel graag werkt. Op de hoofd-
vestiging wordt er heel wat gewassen en Kamla 
wordt nu ingeschakeld met het was vouwen. Van 
Anke Taken (Stichting Elver) kreeg ik voor Kamla een 
set brei-ramen. Het was zo ongelooflijk spannend om 
haar te leren hoe ze daar mee kan weven. Maar ze 
had het binnen de kortste keren onder de knie. Zo 
bijzonder om haar mimiek te zien verlevendigen als 
ze iets mag doen!  

Ze heeft nog wel minimale hulp nodig. Het is jammer 
dat ik niet zie gebeuren dat dit wordt opgepakt als wij 
weer weg zijn. 
 

Mijnheer Vriesema was in reactie op een oproep van 
mij op de Weggeefhoek van Facebook aan de slag 
gegaan met hout en draaibank. We namen dankzij 
hem werkelijk prachtige percussie-instrumenten 
mee. Nu konden Griesje, Aartie, Aakash en Roxanne 
tot hun grote pret ons liedjesprogramma begeleiden. 
De belletjes rinkelden vrolijk mee bij het overbeken-
de Jingle Bells. Wat sneeuw of een slee is? Ze hebben 
geen idee, maar een leuk lied is het, ook in de tropen! 
 
 
 
 

Roxanne en Kamla aan de afwas 
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Voor Aakash kwam vlak voor ons vertrek eindelijk de 
nieuwe rolstoel aan die ons vorig jaar door de heer 
Johan van de Weerd namens de Hamalandschool/het 
Bariet was geschonken. Vervoerskosten zijn hoog en 
we zijn afhankelijk van weer andere donateurs om de 
spullen voor een vriendelijke prijs op hun bestem-
ming te krijgen. Ook hier moest nog wel wat voor 
worden aangepast, want door de hoogte kon Aakash 
niet meer zelfstandig op en van het toilet komen.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Op een holletje vlak voor sluitingstijd konden we in 
de enige Thuiszorgwinkel die Paramaribo rijk is een 
wandbeugel vinden. Die is door Ed op maat geïnstal-
leerd op zaterdagmiddag. Net op tijd want zondags 
vertrokken we weer naar NL. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Tot slot: zijn er dames die plezier hebben in haken of 
breien? Want afgezien van onze band met de Mr. 
Huberstichting, bezoeken we mede in het kader van 
het project Child Welfare Fund van stichting CaritaSu, 
drie kinderhuizen in Suriname. Ik ben met een groep-
je vrouwen, verspreid over heel Nederland, al een 
aantal jaren bezig met een spreienproject voor de 
kindertehuizen. De idee erachter: voor elk kind dat 
verder weinig of niets van zichzelf heeft, in ieder ge-
val een uniek eigen plekje. Een kleurrijke sprei op het 
eigen bed. Met elke steek haken of breien we een 
stukje liefde mee voor de kinderen. Voor het kinder-
huis Nos Kasita werken we nu aan een meerjaren-
plan. Op hun verzoek 78 spreien voor eenpersoons-
bedden! 
Meer weten over het Child Welfare Fund en onze 
activiteiten? Bel of mail me. 

Margo Molenaar 
Tel: 06- 22 27 75 64 

E-mail: molenaar.margo@gmail.com of 
caritasu77@gmail.com  

Ed oefent met Aakash 

mailto:molenaar.margo@gmail.com
mailto:caritasu77@gmail.com
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Protestantse Vrijwilligers Groep Lichtenvoorde 

Op maandag 23 mei vond in de Johanneshof de jaar-
lijkse slotmiddag van de PVG plaats. 
De middag werd geopend door de voorzitter, me-

vrouw Truus de Bruijn, met een hartelijk welkom 

voor de ca. 25 aanwezigen, onder wie ook ds. Hans 

Hinkamp. Hierna las mevrouw De Bruijn Joh. 16 ‘Bron 

van vreugde’. Daarna volgde een gebed. Aansluitend 

zongen we samen Gezang 456. 

Onder het genot van een lekker kopje koffie of thee 

keken we naar een video over onze prachtige Hol-

landse molens. Tijdens de pauze konden we natuur-

lijk gezellig met elkaar bijpraten. Daarna werd het 

tweede deel van de film vertoond. 

Tegen 17.00 uur werd de naastgelegen zaal geopend 

en werd iedereen aan de mooi gedekte tafels uitge-

nodigd voor een heerlijk diner. Dit was voortreffelijk 

bereid door restaurant de ‘Koppelpaarden’. Tijdens 

het nuttigen van deze maaltijd was er uiteraard weer 

volop gelegenheid om bij te praten. Na het dessert 

sloot ds. H. Hinkamp de middag af en wenste ieder-

een wel thuis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Terugkijkend op het laatste seizoen, waarin slechts 2 

maal (oorzaak corona!) een bijeenkomst plaats kon 

vinden, hopen we na de zomerstop weer als vanouds 

met elkaar door te kunnen gaan. 

 

Graag willen we, naast de ‘vaste bezoekers’, iedereen 

die nog nooit deze gezellige middagen heeft bezocht 

voor een volgende serie uitnodigen. Weet dat u van 

harte welkom bent! 

Nadere informatie hierover kunt u lezen in het sep-

tembernummer van ‘Op Weg’, dat eind augustus zal 

verschijnen. 

Een hartelijke groet,  

namens alle medewerksters van de PVG. 

Annie Bosman  
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Lont(jes) 
 
Gek woord eigenlijk: lont. Of: pit. 
De eerste benaming heeft vaak een negatieve bij-
klank: lont ruiken, de lont in het kruitvat zijn, een kort 
lontje hebben. 
De tweede benaming klinkt op het eerste gehoor veel 
positiever. Iemand met pit zien we graag. Als ergens 
pit in zit klinkt dat ook goed. Een pit - of een kern – is 
een veelbelovend begin van iets nieuws, nieuw leven. 
 
Toch hoeft ook de betekenis van het woord lont niet 
alleen maar negatief te zijn. Denk maar aan een lont 
van een kaars of een olielampje. Je hebt de lont dan 
nodig om licht te kunnen maken. 

 
Licht of, liever nog, vuur – daarover hebben we het in 
de komende tijd (hopelijk) vaak. Over het Vuur, de 
Geest van Pinksteren. 
 
Al tijden horen, zien of lezen we bijna dagelijks wel 
over iets dat het gevolg is van té korte lontjes. Inder-
daad alleen maar negatief. Dat deed bij mij de ge-
dachte opkomen: ‘Wat zou het geweldig zijn als al die 
negatieve energie, opgewekt door die korte lontjes, 
door diezelfde korte lontjes omgezet zou kunnen 
worden in positieve energie. Dat die lontjes het vuur 
van de Geest zouden kunnen doen ontbranden.’ 
 
Naïef gedacht? Wellicht. Maar een mens heeft wel 
eens van die dromen of hersenspinsels waarvan hij 
toch ook anderen deelgenoot wil maken. Misschien 
gaat er bij een van die anderen dan wel een Lichtje 
branden. En wie weet gaat er dan ergens iets van een 
Vuurtje smeulen. Het mag klein beginnen. Maar als 
het een lopend Vuurtje wordt kan het van grote be-
tekenis worden. De apostelen hebben ons immers 
verteld hoe het eraan toeging op die bewuste feest-
dag, daar in Jeruzalem: tóngen van Vuur, van Gods 
Geest waren er zichtbaar. 
 
Een enkele opvliegende apostel indachtig, zou je mis-
schien mogen veronderstellen dat daar wellicht ook 
wel korte lontjes voor nodig waren. 

 
Greta Kuijt 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Verschijningsdata Op Weg 2022 

 

verschijnt:  inleveren kopij: 
week voor 3 juli maandag 20 juni 
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                                

 

Giften 
 
Bernarda Roelofswaard kreeg in 
mei een gift van € 10,- euro, die 
bestemd is voor de bloemen-
dienst. 
Via ds. Hinkamp kwam een gift 
binnen van € 25,- voor het alge-
meen kerkenwerk. 
 
Alle gevers heel hartelijk dank! 
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 Woord uit de Regio - Adem 

 

 

 
Ademhalen gaat vanzelf. Pas als we problemen heb-
ben met onze ademhaling, merken we hoe essentieel 
dit voor ons leven is. Zonder adem te halen kunnen 
we niet (over)leven. Mensen met bijv. een longaan-
doening weten daar alles van. 
 

 
In de Bijbel lezen wij op de eerste bladzijden in een 

ontroerend mooi verhaal dat God, de schepper van 

het leven, de mens zijn adem inblaast. Daardoor 

komt de mens pas tot leven, wordt een wezen dat 

zich roert, adem in zich opneemt en uit laat stromen, 

van buiten naar binnen en van binnen naar buiten. 

De band tussen God en mens wordt in Genesis 2 heel 

intiem voorgesteld, als een mond-op-mondbeadem-

ing. Het wordt heel dicht bij onze beleving geschil-

derd. Want ‘adem’ zegt meer dan ‘geest’. Bij ‘geest’ 

denk ik aan iets vluchtigs, maar ‘adem’ voel je, beleef 

je van binnen. ‘Adem’ doet denken aan zuchten, bla-

zen.  

Die adem kan rustig zijn, een nauwelijks hoorbare 

zucht, fluisterend; maar ook bewogen, vol, krachtig 

van enthousiasme. Vanuit die adem kun je een stem 

opzetten, kun je communiceren. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Op het Pinksterfeest gedenken en vieren we dat de 

adem van God de leerlingen van Jezus aanraakt, dat 

zij er opnieuw door worden bezield.  

 

Zij zijn niet meer angstig, leven niet meer terugge-

trokken, maar raken vol vuur en vertellen enthousiast 

over hun geloof. Dit spreken be-

reikt iedereen die komt luisteren, 

door alle taalbarrières heen. Zo 

wordt Pinksteren het feest van 

‘elkaar verstaan’. 

Om die adem van God mogen we 

altijd opnieuw bidden, zeker in een 

tijd en wereld als de onze, waar 

volken weer tegen elkaar oorlog 

voeren en niet mét elkaar praten, 

maar langs elkaar heen. Opdat 

mensen elkaar verstaan … 

Dichter Sytze de Vries brengt dit 

verlangen naar Gods bezielende 

adem in een lied zo tot uitdrukking: 

 

 

 

 

 

Heer, raak mij aan met uw adem, 

reik mij uw stralend licht, 

wijs mij nieuwe wegen, 

geef op uw waarheid zicht. 

 

 

Jan Fischer, 

predikant in de 

PG Etten, Ter-

borg en Ulft 

 

 

 

 

 

 

Reageren? Dat kan: predikant@pgetu.nl  

mailto:predikant@pgetu.nl
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Het volgende nummer . . .   
 

voor de maand juli 2022 komt uit in de week voor 
zondag 3 juli 2022.  
Kopij moet uiterlijk maandag 20 juni 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: 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 5 juni, Pinksteren 
10.00 uur ds. J.J. Hinkamp 
AKZ-dienst 
aanvullende collecte: onkosten AKZ-diensten  
 
zondag 12 juni 
10.00 uur mevrouw G. Braam, Borculo 
aanvullende collecte: onderhoud gebouwen 
 
zondag 19 juni 
10.00 uur ds. W.M. van Loon, Doetinchem 
aanvullende collecte: pastoraat 
 
zondag 26 juni 
10.00 uur dienst met lectoren 
aanvullende collecte: KIA, binnenlands diaconaat 
 
zondag 3 juli  
10.00 uur ds. F.W. Brandenburg, Aalten 
aanvullende collecte: eigen project diaconie 
 
 
 
 

 
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/

