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De wind streelt door mijn haren 
een vogel zingt zijn lied 

wie kan natuur verklaren? 
de luchten spreken niet! 

 

Stem uit het al geboren 
oorsprong van het begin 

wie luistert kan het horen 
leven en doel en zin ... 

 

De zin uit het verleden 
geeft toekomstperspectief 
een roep om ware vrede 
‘ik heb de vrijheid lief!’ 

 

bron: gedichtensite.nl 
Cobie Verheij-de Peuter 
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Waar is God? 
 
In 2016 gebruikte ik ditzelfde gedicht al. Vind 
het vandaag ook van toepassing. Het is van de 
Poolse dichteres Wislawa Szymborska, geboren 
in 1923 in Krakau. Opgegroeid binnen het 
communisme. Maar later nam ze afstand van 
elk politiek systeem. 

 
 

Einde en begin 
 

Na elke oorlog 
moet iemand opruimen. 

Min of meer netjes 
wordt het tenslotte niet vanzelf. 

 
Iemand moet het puin 
aan de kant schuiven 

zodat de vrachtwagens met lijken 
over de weg kunnen rijden. 

 
Iemand moet waden 

door het slijk en de as, 
de veren van canapés , 

de splinters van glas 
en de bloederige vodden. 

 
Iemand moet een balk aanslepen 

om die muur te stutten, 
iemand het glas in het raam zetten, 

de deur in de hengsels tillen. 
 

Fotogeniek is het niet 
en het kost jaren. 

Alle camera's zijn al 
naar een andere oorlog. 

 
De bruggen moeten terug 
en de stations opnieuw. 

Van het opstropen 
gaan mouwen aan flarden. 

 
Met een bezem in de hand 

vertelt iemand nog hoe het was. 
Iemand luistert en knikt 

met een hoofd dat nog niet is afgekletst. 
Maar bij hen in de buurt 
duiken algauw lieden op 

die het begint te vervelen. 
 

Soms zal iemand nog 
onder een struik 

doorgeroeste argumenten opgraven 
en ze naar de vuilnishoop brengen. 

 

 
Zij die wisten 

waarom het hier ging, 
moeten wijken voor hen 

die weinig weten. 
En minder dan weinig. 

En tenslotte zo goed als niets. 
 

In het gras, overwoekerd 
door oorzaak en gevolg, 
moet iemand liggen die 

met een aar tussen zijn tanden 
naar de wolken staart. 

 
 
Het gedicht gaat over oorlog. Over wederopbouw. En 
over hoe dan de oorlog langzaam verdwijnt uit de 
gedachten van mensen. Met de beelden die we dage-
lijks zien op tv is dat nog onvoorstelbaar. Zoals ook 
onvoorstelbaar was dat de oorlog die hier woedde uit 
de gedachten zou raken. ‘Dat mag niet gebeuren’, 
zeggen we. ‘We moeten herdenken’, zeggen we. Kin-
deren en kleinkinderen blijven vertellen over hoe het 
was. Vertellen over moedige mensen. Over bange 
mensen. Over dat zoiets nooit meer gebeuren mag. 
En daarna vieren dat we vrij zijn. 
 
Dit jaar zal dat herdenken in een heel ander licht 
staan door de oorlog die nu woedt. Zal dat vieren van 
de vrijheid een rare en nare bijsmaak hebben door 
wat zo dichtbij gebeurt. Hoe kan dat toch? Hoe kun-
nen mensen elkaar zoiets aandoen? Zo onmenselijk 
zijn. Van God los, lijkt het. 
 
Vorige week bij een rouwdienst van een oude beken-
de. Een dominee. Liefhebber van kunst. Van natuur. 
Van muziek. Een paar maanden nadat hij stopte met 
werken bleek hij ernstig ziek. Tijdens de dienst ner-
gens een Bijbeltekst. Wel heel veel woorden over zijn 
zoektocht naar het bestaan van God. Naar wie God 
was. Hij was tot de conclusie gekomen dat God be-
stond. Hij zag God aan het werk door de geest van 
liefde die zich door de wereld bewoog. Een geest die 
werkt door mensen heen. De geest die God met Pink-
steren aan de wereld gaf. Aan ons de opdracht om 
die geest van liefde met ons mee te dragen. Door te 
geven. Erin te geloven. 
Soms tegen de klippen op misschien. 
 

marja 
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Pastorpraat ds. Hinkamp  
 

Tjonge, dat was (is) wel even doorploeteren! Na 
twee magere coronajaren konden we eindelijk 
weer met elkaar Pasen vieren in de Johannes-
kerk én de Johanneshof. Het was letterlijk en 
figuurlijk een kleurrijk feest. Wat was het een 

feest om met 60 mensen bij 
ons paasontbijt weer een 
eitje te kunnen tikken!  
Tijdens de kerkdienst moch-
ten kinderen op zoek naar 
verstopte paaseitjes in de 
kerk. Het zijn ondertussen 
twee mooie tradities gewor-
den.  
 

De muzikale medewerking 
van gospelband Amio uit Aalten gaf nog meer kleur 
aan de dienst. Van verschillende kanten kreeg ik reac-
ties dat we zoiets best wel weer gebruiken konden: 
een volle kerk, met jong en oud. Samen volop zingen: 
‘U zij de glorie!’. 
 

 

Pasen als een feest dat ons in deze bewogen en zor-
gelijke tijd wil bemoedigen: er is licht dwars door de 
duisternis heen! Dát is ook de achterliggende bete-
kenis van de paasvuren. Het stralende bloemenkruis 
uit de kerk (zie foto) hebben we als paasbaken voor 
de kerk gezet.  

Zie het als een gebed om hoop op een nieuw begin 
voor de wereld waarin we leven. Of een gebed voor 
mensen die zoeken naar wat hulp, een nieuw begin, 
of gewoon wat meer licht in hun leven. Als kerk ho-
pen we zo een plaats te zijn die mensen een hart 
onder de riem wil steken.  
 

Dat het coronavirus zeker nog niet helemaal verdwe-
nen is bleek ook in de afgelopen tijd op weg naar 
Pasen. Er moest heel wat aangepast worden bij kos-
ters en diaconie (meerdere coronagevallen) om alles 
soepel te laten verlopen. Iedereen die het (nog) be-
treft: sterkte en van harte beterschap!  

Ook bij Passion Achterhoek was het soms improvise-
ren. Gelukkig bleven wel alle dragende spelers en 
musici coronavrij. Helaas moest burgemeester Otwin 
van Dijk van de gemeente Oude IJsselstreek hierdoor 
ook verstek laten gaan. Gezien de reacties in de me-
dia en van bezoekers werd dat wat op de planken 
gebracht was in ieder geval zeer gewaardeerd.  

Voor mij was het spannend of de inkleding naar een 
meer eigentijdse setting - met ‘accounts’ voor Jezus, 
discipelen die appberichtjes versturen en ‘Breaking 
News’ (dank aan Leo Fijen) - zou lukken. De zorgen 
bleken onterecht. Ik kijk er met voldoening op terug. 
 

Al met al was het een intensieve tijd. Zeker ook door 
de constante zorg om de oorlog in de Oekraïne. Het 
plaatste voor mij de 40-dagentijd in een ander licht. 
Het aansteken van lichtjes vóór de kerkdienst, de 
gebeden, het zoeken naar woorden van zowel mee-
leven als hoop in deze zorgelijke tijd, het ging niet 
vanzelf. Dat er juist nu ook mensen zijn die niet alleen 
meeleven met mensen in de Oekraïne, maar ook met 
de vragen voor kerk en samenleving én anderen (ook 
mij) tot steun zijn doet goed. Het geeft maar aan: 
kerk-zijn, dat kun je alleen samen!  
 

En nu? Nu weer verder met vormgeven aan een ac-
tieve en levende kerk. Met in mei een uitgestelde 
Top2000-kerkdienst, een bezoek aan de Jacobskerk in 
Winterswijk, een stiltewandeling en Kliederkerk. Voor 
Vorming en Toerusting zijn we inmiddels druk aan de 
slag met een inspirerend nieuw programma. En wat 
de AKZ-kerkdiensten betreft ... ach, dat hoort u later 
nog wel.  

Met een opgewekte groet, Hans Hinkamp 
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Verjaardagen 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
1 mei   Dhr. G.B. Schieven 
   De Steege 45 
   7136 ML Zieuwent 
   83 jaar 
2 mei   Mevr. G. Geessink-Schepers 
   Oostermeenweg 1 

  7134 RK Vragender 
  85 jaar 

15 mei    Dhr. B.W. Scholten 
   Rapenburgsestraat 44 
   7131 CZ Lichtenvoorde 
   80 jaar 
21 mei   Dhr. J.T. Bod 
   Planetenstraat 41 
   7131 HB Lichtenvoorde 
   77 jaar 
29 mei   Mevr. D.C.B. Wijers-Scholten 
     Gruttostraat 11 
   7132 DC Lichtenvoorde 
   83 jaar 
30 mei   Dhr. R.M.J. Boschman 
   Esstraat 47 
   7131 CT Lichtenvoorde 
   78 jaar 
31 mei   Mevr. E.M.G. Krabbenborg-Hoogstra 
   Kievitstraat 75, K 109 
   7132 DA Lichtenvoorde 
   76 jaar 
 
2 juni   Mevr. N. Kip-Jacobs 
   Staringstraat 34 
   7131 XB Lichtenvoorde 
   79 jaar 
3 juni   Dhr. W.H. Nijland 
   Pastoor Scheepersstraat 49 
   7134 RB Vragender 
   81 jaar 

 
 
Wij wensen alle jarigen, met familie en vrienden, een 
gezellige en indien mogelijk gezonde verjaardag. 
Moge onze wens samengaan met Gods onmisbare 
zegen. 
Een gebaar van medeleven vanuit de gemeente, in de 
vorm van een kaartje of telefoontje, zal zeker welkom 
zijn. 

Bloemen vanuit de kerkdienst 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

Gebed van de maand 
 
In de maand mei staan we op 4 en 5 mei stil bij de 
waarde én de prijs van vrijheid en vrede. Meer 
dan 75 jaar blikten we terug op een oorlog die ver-
leden tijd was. (Al is het dat zeker niet altijd voor 
iedereen!) 
Nu, in een andere tijd, komt oorlog opnieuw heel 
dichtbij en zoeken vluchtelingen bij ons onderdak. 
Daarom een gebed om vrede en Gods ontferming:  
 

Omdat er daders zijn en slachtoffers  
Omdat er mensen zijn die zwijgen  
Omdat er onbegrip is en onverwerkt verleden 
Omdat er mensen zijn die niet vergeten kunnen 
Omdat er omstandigheden zijn en vaste patronen 
Omdat er structuren zijn en regels  
Omdat er onwil is en ongeloof  
Omdat het altijd zo is geweest 
Omdat er middelen zijn en kansen 
Omdat er rechten zijn 
Omdat er hoop is  
Omdat er een weg is en een begin.  
Kyrie Eleison: Heer, ontferm U!  
Amen. 

 
 
 

 
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.   
 

27 maart Mevrouw Kip-Jacobs 
Staringstraat 34 

3 april De heer Kobus 
Rossinistraat 34 

10 april De heer en mevrouw Otten 
Beatrixplein 7 

17 april Mevrouw Beernink-Heuzinkveld 
Flierbeek 
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Kerkenraadsvergadering  
van 23 maart 2022 
 

Diaconie 
De diaconie stelt voor het oude collecteschema 
(collecteren ín de dienst voor diaconie en kerk 
én de uitgangscollecte) in ere te herstellen. In 
de kerkenraad leven daartegen geen bezwaren. 

Ook de maandelijkse brief van Amnesty wordt weer 
opgepakt. 
Presentaties van projecten die de diaconie onder-
steunt worden nader bezien. De presentaties zijn een 
goed idee. 
Over het eerder door de diaconie ondersteunde pro-
ject Hope van Anja Eppingbroek is een boek gemaakt. 
Interessant. Het ligt ter inzage in de Johanneshof. 
 
Kerkrentmeesters 
Met de toekomst van de panden Rentenierstraat 5 
(door huurder is de huur van dit winkelpand opge-
zegd) en Rentenierstraat 20 (Ni’je Wehmerhof) is het 
college bezig. Het basisidee is om nr. 20 te verkopen 
en het verkoopbedrag te investeren in de bouw van 
appartementen in/ter plaatse van nr. 5. 
De voorlopige opbrengst van Kerkbalans is inmiddels 
€ 76.000,-. De lijst met niet-betalers wordt nog eens 
nagelopen en nadere actie hieromtrent bezien. 
 
Beheer Johanneshof 
Het gebruik van de Johanneshof is weer op het oor-
spronkelijk niveau. Met ingang van 15 april is boven-
zaal 1 permanent verhuurd aan Vluchtelingenwerk 
Nederland. De huurperiode geldt telkens voor een 
jaar. Een mooie bestemming en een vaste inkom-
stenbron. 
 
Vorming en Toerusting 
Voor dit jaar staat nog een excursie op de rol naar de 
Jacobskerk in Winterswijk. Datum 8 mei. Verder 
wordt volop gewerkt aan het programma voor het 
seizoen 2022-2023. Ideeën zijn welkom. 
 
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 
 
 
 
 
 
 
 

Solidariteitskas 2022 - We zijn er voor elkaar! 
 
In de loop van de maand mei zal bij u het verzoek 
voor de jaarlijkse bijdrage ten behoeve van de Solida-
riteitskas weer bezorgd worden. Een acceptgiro treft 
u erbij aan. Deze Solidariteitskas was vroeger, vóór 
de kerkvereniging in 2007, alleen in de Hervormde 
Kerk bekend. De Protestantse Kerk heeft deze Solida-
riteitskas bij de kerkvereniging volledig overgenomen 
en daarom willen wij deze bijdrage dan ook weer van 
harte bij u aanbevelen. 
De hiervoor gevraagde bijdrage is net als eerdere 
jaren € 10,- per (doop)lid. Van deze bijdrage is de 
helft bestemd voor onze eigen gemeente en de ande-
re helft voor het landelijke steunfonds. Uit dit lande-
lijke fonds worden kerkelijke activiteiten betaald die 
alleen door gezamenlijke inspanningen gerealiseerd 
kunnen worden. Daarnaast worden ook afzonderlijke 
gemeenten ondersteund wanneer zij incidenteel gro-
te uitgaven te doen hebben, bv. restauraties of ver-
bouwingen en overige investeringen die bijdragen 
aan de vitaliteit van de gemeente. Zo zijn er uit de 
Solidariteitskas destijds gedurende het jarenlange 
restauratietraject van onze Johanneskerk ook meer-
dere keren flinke bedragen beschikbaar gesteld. Voor 
de realisatie van de Johanneshof werd ook bijgedra-
gen en wel in de vorm van rentesubsidie gedurende 
de gehele bouwperiode. 
Een en ander ligt alweer vele jaren achter ons, maar 
dat doet aan het belang van solidariteit niets af. 
Daarom bevelen wij deze jaarlijkse actie van harte bij 
u aan! 
Als u via internetbankieren betaalt, dan graag wel het 
unieke nummer van de acceptgiro vermelden. 
 
Bij voorbaat hartelijk dank voor uw betrokkenheid! 
 

Frits van Lochem, 
penningmeester college van kerkrentmeesters 
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Van de diaconie 
 

Het zal je maar gebeuren. Je wordt ziek, verliest je 
baan, je hebt minder te besteden, je maakt schulden. 
Dan zie je het even niet meer zitten. Gelukkig zijn er 
dan altijd mensen of organisaties die je een steuntje 
in de rug kunnen geven. Ook vanuit de kerken is hulp 
mogelijk voor iedereen die dat nodig heeft. De diaco-
nie staat open voor iedereen. We zien het als taak 
om mensen in onze omgeving die het moeilijk heb-
ben, waar mogelijk bij te staan. We willen daadwer-
kelijk ondersteuning bieden. 
Heeft u hulp nodig? Of kent u iemand die wel hulp 
kan gebruiken? De diaconie is er ook voor u. Schroom 
niet om contact te zoeken met één van de diakenen 
via diaconie@pkn-lichtenvoorde.nl. 
 

De diaconie heeft recent weer een aantal projecten 
ondersteund: 
Stichting Christian Refugee Relief ontving een gift 
van € 250,- t.b.v. vluchtelingwerk op Lesbos – Grie-
kenland. 
Per mail ontvingen wij onderstaand bericht: 
Geachte donateur! 
Enorm bedankt voor de donatie van de diaconie van 
de Protestantse gemeente Lichtenvoorde aan stich-
ting Christian Refugee Relief (CRR), ten behoeve van 
het vluchtelingenwerk op Lesbos. Door middel van 
hulptransporten en vrijwilligersreizen zetten wij ons 
in om vluchtelingen een helpende hand te bieden. 
Dankzij uw bijdrage kunnen wij doorgaan met ons 
werk! 
Wilt u op de hoogte blijven van ons werk? Volg ons 
via Facebook, LinkedIn en Instagram. 
 

Hartelijk dank namens #teamCRR! 

 

Ronald McDonald Kinderfonds 
Zieke kinderen voelen zich beter met hun ouders, 
broertjes en zusjes in de buurt. Ouders houden de 
zorg beter vol met een rustplek dicht bij hun zieke 
kind. Want als je hele wereld op de kop staat door 
ziekte of zorg, is als familie bij elkaar zijn het belang-
rijkst. Samen met betrokken vrijwilligers, donateurs 
en actievoerders brengt het Ronald McDonald Kin-
derfonds gezinnen met een ziek kind dicht bij elkaar 
in de Ronald McDonald Huizen, Huiskamers en va-
kantiehuizen. Samen met mensen zoals jij. 
De Diaconie steunt het Ronald McDonald Kinderfonds 
jaarlijks met een vast bedrag van € 200,- 
 
Aanvullende collectes in mei 
 
1 mei: KIA - Noodhulp Nigeria 
In het noorden van Nigeria zijn ruim 2 miljoen chris-
tenen en moslims op de vlucht voor geweld in eigen 
land.  

Een deel van hen wordt opgevangen in vluchtelin-
genkampen, maar de meesten zijn terecht-gekomen 
in dorpen waar de inwoners zelf al nauwelijks rond 
kunnen  komen. Met de komst van de vluchtelingen 
is er een tekort aan voedsel, water en hygiëne. Nige-
riaanse kerken steunen de vluchtelingenop hun 
nieuwe plek, maar ook bij mogelijke  terugkeer en het 
verwerken van trauma's.   
Wat betekent dit project voor Mawa? ‘Toen mannen 
mijn dorp aanvielen, ben ik met drie van mijn kin-
deren gevlucht’, vertelt Mawa. ‘Meer dan drie uur 
hebben we ’s nachts gelopen naar een dorp in de 
buurt. De volgende dag zijn we verdergegaan. Ik hoop 
en bid dat ik mijn man en mijn andere twee kinderen 
terug zal zien. Het leven in dit dorp waar ik nu verblijf 
is erg moeilijk. We hebben geen schoon drinkwater. 
Mijn baby en ik hebben cholera gehad. Ik hoop dat 
God iemand stuurt om schoon drinkwater naar ons te 
brengen. Dan worden mijn kinderen niet meer ziek.’ 

 

Op 5 mei vieren wij bevrijdingsdag. Wij gunnen ande-
ren onze vrijheid ook. Daarom collecteren we voor 
slachtoffers van geweld in Nigeria. 
Lees meer: kerkinactie.nl/vluchtelingen-nigeria 
 
8 mei: onkosten AKZ-diensten 
 

15 mei: algemeen kerkenwerk 

 

22 mei: KIA - binnenlands diaconaat 
Kenmerkend voor pioniersplekken van de Protestant-
se Kerk in Nederland is dat zij aansluiting zoeken bij 
de leefwereld van de bezoekers door het evangelie te 
delen op een manier die bij hen past. Zo hebben kin-
deren bij pioniersplek Het Badhuis in Zwijndrecht hun 
eigen plek. Bij de kidsclub en BadhuisForYouth is er 
alle ruimte voor gezelligheid, leuke activiteiten en 
goede gesprekken. De Protestantse Kerk ondersteunt 
het werk van deze nieuwe vormen van kerk-zijn door 
heel Nederland. 

 

29 mei: JOP (PKN) 
Diaconaal werk, is dat alleen iets voor volwassenen? 
Nee! Jong Protestant, de jongerenorganisatie van de 
Protestantse Kerk, en Kerk in Actie hebben werkvor-
men ontwikkeld waarmee jongeren kunnen kennis-
maken met diaconaat. De ervaringen zijn erg positief. 
Jongeren ontdekken samen met hun jeugdleider en 
een diaken op welke manieren ze van betekenis kun-
nen zijn voor de mensen om hen heen en hoe dat ook 
hun eigen leven verrijkt. Het programma stimuleert 
hen ook om diaconaal actief te blijven. 
 

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

tel. 0544-37 64 68 
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Spiegelingen 
 
Deze theatervoorstelling zal op 7 mei (’s mid-
dags en ’s avonds) en op 8 mei (’s middags) in 
totaal drie keer in de Hamalandhal te Lichten-
voorde opgevoerd worden.  

 
 

 
 

‘Spiegelingen’ is gebaseerd op verhalen uit 
(dag)boeken en verhalen van mensen uit Oost Gelre, 
gebundeld en verwerkt tot een geheel door de Ach-
terhoekse schrijver Theo Soontiëns. ‘Spiegelingen’ 
geeft niet alleen een goed beeld van hetgeen zich 
binnen de gemeentegrenzen afspeelde, maar heeft 
ook een boodschap: ‘Vrijheid is een kostbaar bezit.  
Vrijheid moet je iedere dag opnieuw blijven bevesti-
gen’, aldus Burgemeester Annette Bronsvoort tijdens 
de aftrap van de productie eind 2019. En zie hoe ac-
tueel het thema nu is. 
 

‘De voorstelling is een combinatie van toneel, zang, 
muziek, dans en historische beelden, die vloeiend in 
elkaar overlopen’, laat regisseur Stan Geurts weten. 
‘Het is een groot spektakel, maar op sommige mo-
menten ook heel klein. Heel gelaagd. Een combinatie 
van toneel, muziek en beelden die heel erg mooi in 
elkaar overlopen.’ 
 

In totaal doen 150 acteurs, zangers, musici en dan-
sers uit heel Oost Gelre mee aan deze productie. 
Spiegelingen is door en voor de inwoners van Oost 
Gelre. 
 

Ook dit evenement verbindt onze gemeenschap met 
elkaar en wordt ondersteund door de provincie Gel-
derland, de gemeente Oost Gelre, diverse onderne-
mers en culturele organisaties uit onze gemeente. 
 

Bron: www.4en5meilichtenvoorde.nl 

Top2000-kerkdienst 8 mei Johanneskerk 
 
Na uitstel komt gelukkig geen afstel: in mei 2022 
gaan we met vier kerken samen een viertal Top2000-
diensten organiseren! Met een kleiner koor, een klei-
nere live-band en prachtige nummers die passen bij 
het thema ‘Nieuw begin, Top geluid’.  
 

 
 

In de diensten kijken we terug naar een lange periode 
met corona, met soms moeilijke maatregelen. Elkaar 
niet zien, geen terrasje mogen pakken, thuis werken 
en online lessen, maar ook elkaar geen knuffel mo-
gen geven en niet naar de kerk mogen gaan. Twee 
jaar lang beheerste de coronapandemie in meer of 
mindere mate ons leven.  
 

Na twee jaar leek ons leven richting (een nieuw) 
normaal te gaan, maar toen kwam de dreiging op-
eens uit een heel andere hoek. Oorlog bleek ineens 
niet zo ver weg en beïnvloedde ons leven op heel 
veel verschillende manieren. Wat staat er over in de 
Bijbel en welke muziek past hierbij? Natuurlijk muziek 
uit de Top2000, muziek met een betekenis.  
 

Vier diensten – vier voorgangers: misschien ook vier 
verschillende invalshoeken? Welke link leggen zíj bij 
dit thema en bij deze nummers uit de Top2000?  Het 
worden in ieder geval diensten vol inspiratie en zin-
geving! 
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Op de volgende data zijn er Top2000-diensten:  
o Zondag 8 mei om 10.00 uur in de Johanneskerk 

in Lichtenvoorde, voorganger is ds. H. Hinkamp. 
o Zondagavond 8 mei om 19.00 uur in de Zuider-

kerk in Aalten, voorganger is ds. F. de Jong. 
o Zondagmorgen 15 mei om 10.00 uur in de 

Dorpskerk in Dinxperlo, voorganger is ds. A. van 
Voorst. 

o Zondagavond 15 mei om 19.00 uur in de Zonne-
brinkkerk in Winterswijk, voorganger is dhr. L. 
Grooten. 

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

 
 
Bezoek Jacobskerk Winterswijk op 8 mei  
 

Na bezoeken aan achtereenvolgens de Joodse Syna-
goge in Enschede,  de Rooms Katholieke St. Weren-
friduskerk in Zieuwent en het Koptische Klooster in 
Lievelde, gaan we dit seizoen op zondag 8 mei een 
‘gewone’ PKN-kerk bezoeken. Hoewel gewoon? De 
statige Jacobskerk op de Markt in Winterswijk heet 
wel Winterswijks mooiste erfstuk. 
 

 
 

De kerk vindt zijn oorsprong omstreeks 1200 en heeft 
sindsdien de nodige verbouwingen, aanpassingen en 
uitbreidingen gekend. Er is veel moois te zien, waar-
onder het pronkstuk, een schildering over ‘Het Laat-
ste Oordeel’. 
De rondleiding op zondag 8 mei 2022 belooft zeer 
interessant te worden. Bovendien zal deze afgesloten 
worden met een muzikale verrassing. 
 

Vertrek: 14.00 uur verzamelen bij de Johanneshof 
 

Kosten  € 5,- per persoon 
Opgave verplicht. (Voor 1 mei)   
 

Opgave: Sjors Tamminga, telefonisch 0544 - 37 27 52 
of via de mail: sjors.tamminga@kpnmail.nl 
 

Stiltewandeling op 21 mei 
 

Het is een bijzondere ervaring om in een groep in 
stilte te genieten van onze mooie Achterhoekse na-
tuur. Misschien is in de maand mei de natuur wel op 
haar mooist. Het groen komt je in alle uitbundigheid 
tegemoet!  
 

 
 

We beginnen met een gedicht ter bezinning en wan-
delen 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). Na de pauze wande-
len 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 21 mei, via: 
info@pkn-lichtenvoorde.nl.  
 
 
 
 
 

Geoorloofd 
Alles aan oorlog is fout. 

Zelfs de vervoeging 
van het woord houdt 

zich niet aan de regels 
van sterk en zwak: 

 
de verleden tijd 

van oorlog is vrede. 
Maar de verleden tijd 
van vrede is oorlog. 

 
Is het daarom dat er steeds 

weer oorlog is en steeds 
weer vrede? Omdat tijd 

wel voorbij kan gaan 
maar nooit is voltooid? 

 
Ted van Lieshout 

 

mailto:info@pkn-lichtenvoorde.nl
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Kliederkerk in hoger sferen   
    
Zondag 29 mei is er in de Johanneshof weer een leu-
ke activiteit voor de kinderen: de Kliederkerk. Dit is 
een speels programma voor kinderen en hun ouder(s) 
of begeleider(s). Het is gericht op kinderen van 0 tot 
12 jaar. De Kliederkerk is voor iedereen, of je nu wel 
of niet bij de kerk hoort. Op het menu staat een crea-
tief en eigenwijs programma, met een bijbels verhaal 
en afsluitend een gezellige maaltijd.  
 

Deze keer richten we de blik naar boven, naar hoger 
sferen. We kijken naar het verhaal over de hemel-
vaart van Jezus. Wat is dat eigenlijk, de hemel?  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Met enkele liedjes, een vertelling, videofragmenten 
en heel veel knutselen (al dan niet kliederen) wordt 
er gekeken naar de inhoud en betekenis van Hemel-
vaart. Aan ideeën geen gebrek. Knutselen, een spelle-
tje, wat lekkers? Het zou allemaal zomaar kunnen. 
Maar wat het precies wordt? Dan is er maar één mo-
gelijkheid: zelf komen! 
 
 

 
 
 
 

Open tafel 
 
 
Wat was het gezellig en fijn elkaar weer te  
ontmoeten en samen te mogen eten! 
 
We zaten aan een hele lange tafel, vanwege de  
grote belangstelling. Maar alle gasten hebben 
we een plekje kunnen geven. Het betekent ech-
ter wel dat we voor nu even een pas op de plaats 
moeten maken en geen nieuwe gasten kunnen 
aannemen. 
 
U weet: inloop vanaf 11.30 uur en om 12.00 uur 
gaan we aan tafel. De kosten zijn nog steeds € 5,- 
per persoon. 
 
Graag tot vrijdag 20 mei. 
 

Joke Rouwhorst, 0544-37 36 62 
Annelies Romijn, 06-53 93 05 22 
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Commissie van Beheer begraafplaats ‘Vredehof’ 
 
In dit artikel gaan we in op het jaarverslag over 2021 
(vastgesteld in de vergadering van 5 april jl.), de sa-
menstelling van de commissie - incl. aandacht voor 
een jubilaris - en het verzoek ons ook in 2022 financi-
eel te steunen in de kosten van het algemeen onder-
houd van de begraafplaats. 
 
I. Het jaarverslag over 2021   
Door middel van het jaarverslag wordt door de com-
missie rekening en verantwoording afgelegd aan het 
College van Kerkrentmeesters. 
Begraven, bijzetten en verstrooien 
Dit verslagjaar zijn er dertien personen begraven (in 
2020 drie). Driemaal een bijzetting van een asurn (in 
2020 één). Er was geen as verstrooiing (in 2020 één). 
Op de begraafplaats is naar schatting nog ruimte voor 
26 nieuwe graven, 6 urnengraven en 6 urnengraven 
met kelder. 
Verlenging van grafrechten 
In 2021 kwamen de huurrechten van 27 graven voor 
verlenging in aanmerking. Betrokkenen werden daar-
over geïnformeerd. In 12 gevallen werd tot verlen-
ging overgegaan, terwijl de rechthebbenden van 
eveneens 12 graven besloten de rechten niet te ver-
lengen. Door 3 rechthebbenden werd niet gerea-
geerd op de vooraankondiging. 
Bij het niet verlengen wordt de verwijderingsbijdrage 
van (momenteel) € 250,- bij de rechthebbende in 
rekening gebracht in de gevallen dat die bijdrage in 
het verleden nog niet werd betaald. 
Onderhoud begraafplaats 
Het is een herhaling van de tekst van voorgaande 
jaren, maar het algemeen onderhoud van de be-
graafplaats wordt tot volle tevredenheid van de 
commissie uitgevoerd door de heer en mevrouw Ter 
Haar. Daarnaast wordt door de commissieleden, vaak 
in samenwerking met derden, zorg gedragen voor 
snoeiwerkzaamheden, rooien en herplanten van 
struiken en bomen. Op de parkeerplaats wordt af en 
toe gespoten tegen onkruid. 
Er werd dit jaar onderhoud gepleegd aan de gereed-
schapsberging, gevolgd door een schilderbeurt. 
Mede naar aanleiding van een wens van bezoekers is 
er een extra waterkraan geplaatst. 
Materiaal 
Het materiaal functioneert naar behoren. De kistlift 
wordt jaarlijks extern gekeurd. 
Communicatie 
Enkele keren per jaar komt er een artikel in ons kerk-
blad ‘Op Weg’, zodat iedereen op de hoogte blijft van 
het reilen en zeilen van de Commissie van Beheer. 
Meerdere gemeenteleden en niet-gemeenteleden 
alsmede medewerkers van de uitvaartzorg hebben 
het afgelopen jaar informatie gevraagd over de mo-

gelijkheden tot begraven en de kosten daarvan op 
begraafplaats ‘Vredehof’. 
De commissie is van mening dat de begraafplaats er 
goed verzorgd uit moet zien. 
De financiën 
De tarieven zijn voor het laatst verhoogd per 1 
januari 2015. De vraag was of met ingang van het jaar 
2022 een verhoging noodzakelijk is. Besloten is de 
tarieven niet te verhogen. Voor onze gemeenteleden 
willen we graag betaalbare prijzen houden zolang dat 
in alle redelijkheid kan. De tarieven voor niet-leden 
zijn al enkele jaren hoger dan die voor 
gemeenteleden. 
Hieronder een weergave van inkomsten en uitgaven 
over 2021. 
 
Inkomsten: 
Vrijwillige bijdragen t.b.v. het algemeen 
onderhoud          € 3.480,00 
Grafrechten nieuwe uitgifte graven       € 4.080,00 
Verlenging grafrechten bestaande graven   € 4.354,50 
Begraaf kosten/graf delven/gebruik kistlift € 6.600,00 
Verwijderingsbijdragen         € 5.250,00 
Bijdragen algemeen onderhoud        € 2.850,00 
Diversen          €    455,29 
 
Uitgaven: 
Kosten begrafenissen        € 4.489,15 
Tuinonderhoud         € 5.177,57 
Vervanging en uitbreiding groen- 
voorziening         € 1.267,01 
Onderhoud gereedschapsberging gebouw € 2.996,00 
Onderhoud en vervanging materiaal      € 1.330,82 
Nutsvoorzieningen        €    500,16 
Diversen (afvalverwijdering, bankkosten, 
verzekering e.d.)        € 1.200,88 
 
Jaarlijks vindt er in opdracht van de kerkenraad een 
kascontrole bij de penningmeester plaats. 
 
II. De vrijwillige bijdrage 
In 2021 werd een bedrag van € 3.480,- ontvangen als 
vrijwillige bijdrage in de kosten van het algemeen 
onderhoud van de begraafplaats. Alle gevers dank 
daarvoor! Mede door die bijdrage kan de begraaf-
plaats goed worden onderhouden en gezien de reac-
ties zijn de bezoekers van de begraafplaats daarover 
ook tevreden. 
Om dat zo te houden ook dit jaar weer het vriendelij-
ke verzoek aan u een vrijwillige bijdrage over te 
schrijven op rekening NL 13 RABO 0336 1637 97 ten 
name van de Beheerscommissie ‘Vredehof’ van de 
Protestantse Gemeente Lichtenvoorde. 
Met een overschrijving bespaart u de vrijwilligers veel 
werk doordat zij dan minder kwitanties bij de betrok-
ken personen behoeven aan te bieden. 
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III. Wijzigingen samenstelling Commissie 
In de vergadering van de Commissie van Beheer van 5 
april jl. was er aanleiding om een jubileum te vieren. 
Ons commissielid de heer E. Wamelink is in 1982 lid 
van de commissie geworden en viert dus dit jaar zijn 
40-jarig jubileum. Een heel bijzonder jubileum, waar-
voor we hem ‘in het zonnetje’ hebben gezet. Wij zijn 
hem heel veel dank verschuldigd. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Er is ten opzichte van 2020 een wijziging in de sa-
menstelling van de commissie van beheer opgetre-
den. De secretaris, de heer J. Niewold, heeft in de 
maand november zijn functie als secretaris neerge-
legd. Hij blijft echter nog wel actief als administra-
teur. Hij blijft de commissie ondersteunen m.b.t. de 
correspondentie, de agenda ten behoeve van de ver-
gaderingen, de jaarverslagen en dergelijke, alsmede 
m.b.t. de contacten met de uitvaartverzorgers en de 
rechthebbenden/contactpersonen. De commissie is 
hem hier zeer dankbaar voor! 
Er zijn thans twee vacatures, maar wellicht dat na het 
lezen van dit artikel uw interesse is gewekt voor het 
werk van de commissie. In dat geval kunt u contact 
opnemen met de voorzitter van de commissie, de 
heer G. van Lochem, telefonisch te bereiken onder 
nummer 0573-45 12 20, of met de administrateur, de 
heer J. Niewold, tel. 0314-84 39 47. 
 
IV. Vragen en/of opmerkingen 
Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben, dan 
kunt u daarmee terecht bij onze administrateur. 
Het reglement, de tarieven en de samenstelling van 
de commissie is te raadplegen op de website 
www.pkn-lichtenvoorde.nl 
 

J. Niewold, administrateur 

 
 
 

HoPe 30 jaar 
 
Op 15 juni 1991 stapte 
Walter Meekes op het 
vliegtuig naar Peru. Gedreven om zich samen met 
Tineke Griffioen en de inheemse bevolking in te zet-
ten voor een beter toekomstperspectief. 
Toen, 30 jaar geleden, kon hij niet vermoeden wat er 
nu op eigen kracht van de deelnemende gemeen-
schappen en met ondersteuning van HoPe allemaal 
tot stand gebracht is: een indrukwekkende lijst van 
projecten die aantoonbaar bijgedragen hebben en 
nog steeds bijdragen aan een verbeterd toekomst-
perspectief en betere leefomstandigheden voor tien-
duizenden hooglandindianen in Cusco en omgeving. 
Covid-19 en als gevolg daarvan de noodtoestand en 
lockdown in Peru hebben abrupt alles tot stilstand 
gebracht. Het toerisme is verdwenen en daarmee de 
enige inkomstenbron van velen. Met alle gevolgen 
van dien. HoPe bleef zoeken naar mogelijkheden om 
te helpen. Het aanpakken van de ondervoeding werd 
dé prioriteit. Meerdere voedselprojecten zijn opgezet 
in samenwerking met de inheemse bevolking. Mo-
menteel kan HoPe weer geleidelijk aan dóór met hun 
projecten, maar de voedselprojecten zullen zeker nog 
een tijd worden voortgezet. 

Van 21 april tot 7 mei 2022 ben ik opnieuw in Peru 
om HoPe te ondersteunen in hun werk. We blijven 
vol goede moed aan het werk. We voelen een ver-
antwoordelijkheid om niet bij de pakken neer te zit-
ten maar optimisme uit te stralen. De hele wereld 
lijdt onder de pandemie en de wereldeconomie krijgt 
een geweldige dreun. Toch rekenen we op solidariteit 
vanuit ons rijke deel van de wereld met degenen die 
tot nu toe aan de zijlijn staan en staan te popelen om 
mee te doen. Kijk voor verdere informatie over de 
verschillende projecten op www.stichtinghope.org 

Wilt u HoPe ondersteunen, dan kunt u een bijdrage 
overmaken op NL 63 RABO 0136 1243 56 t.n.v. B.J.M. 
Eppingbroek inz. Stichting HoPe. 

 

Mag ik op u rekenen? Namens Stichting HoPe heel 
hartelijk dank!                                     

  Anja Eppingbroek, 
vrijwilliger Stichting HoPe 

http://www.pkn-lichtenvoorde.nl/
http://www.stichtinghope.org/
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PVG-Seniorenmiddag 

Op maandag 11 april vond er na lange tijd, vanwege de coronapandemie, eindelijk weer een seniorenmiddag 

plaats in de Johanneshof. 

Mevrouw Truus de Bruijn opende de middag met een hartelijk welkom voor iedereen. Ze was zeer verrast 

over de opkomst van zoveel mensen. Aansluitend werd Romeinen 12: 1 gelezen, gevolgd door het gezamen-

lijk zingen van gezang 456. 

 

Deze middag was het mogelijk om, ter gelegenheid van het komende paasfeest, een bloemstukje te maken. 

Mevrouw Carelien Lensink was samen met twee andere dames bereid gevonden iedereen daarbij behulp-

zaam te zijn. Vooraf waren alle benodigdheden reeds op een aantal tafels klaargelegd, zodat geen tijd verlo-

ren zou gaan. Aangezien er natuurlijk ook mensen verwacht werden die liever een spelletje wilden spelen, 

waren er leuke alternatieven zoals sjoelen, scrabble, triominos en speelkaarten. Iedereen beleefde op die 

manier een heel leuke, prettige en vooral ontspannende middag. Uiteraard was er tussendoor voor iedereen 

koffie en thee met iets lekkers. 

 

   

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

De volgende PVG-middag is gepland voor 23 mei, aanvang 14.00 uur. Dit zal de laatste PVG-middag voor de 

zomerstop zijn en daarom zal deze een feestelijk tintje krijgen, met aan het eind een hapje en een drankje. 

Wilt u hierbij ook aanwezig zijn, dan is het belangrijk dat u zich tijdig bij ondergetekende opgeeft. 

De middag werd afgesloten met een bedankje en een kleine attentie voor de dames die het bloemschikken 

hebben begeleid. Tot slot wenste de voorzitster iedereen een goede thuiskomst en heel fijne paasdagen toe. 

Namens alle medewerkers, 

Annie Bosman, tel. 06-22 31 04 21 
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Vrijheid 
Als vrij zijn is: hou jij je mond 

want ik heb iets te zeggen 

 

Als vrij zijn is: jij achter tralies, want 
dan hoeven wij niet bang te zijn 

voor al jouw anders zijn en doen en anders 
laten 

 

Als vrij zijn is: de dag van morgen 
strak bepalen door de dag vandaag 

iets minder dag te laten zijn 

 

Als vrij zijn is: de deuren sluiten 
en op het beeldscherm vrij bekijken 

wat veilig uit de buurt moet zijn 

 

Als vrij zijn is: steeds rustig slapen 
omdat de anderen hun tong moedwillig 

is ontnomen 

 

Als vrij zijn is: eten wat en wanneer je wilt 
maar de schillen laten vallen in de kranten 

waar de honger wordt verzwegen 

 

Als vrij zijn is: niet hoeven weten wat mij 
heeft vrijgemaakt, mij vrij houdt, mij 
in vrijheid elke dag gevangen neemt 

 

Als vrijheid is: wachten tot de ander 
mij bevrijdt van angsten waar ik 

heilig op vertrouw 

 

Als vrijheid mijn gedachten pleistert 
Als vrijheid om mij heen overal rondom 

en in mij waait, 
maar voor jou niet is te vangen 

 

Als vrijheid mij beschermt 
tegen jouw ideeën die voor mij te 

anders zijn 

 

Als vrijheid voor mij vandaag zo 
vanzelfsprekend lijkt, en jij niet 

weet wat dat betekent 

 

Dan is vrijheid munt voor mij 
en kop eraf voor jou 

Dan is vrijheid lucht en willekeurig 

 

Maar staat het mij misschien wel vrij 
om iets van mijn riante vrijheid – met 

wederzijds goedvinden natuurlijk – 
tijdelijk of voor langere duur 

af te staan om jou 
van mijn verstikkende vrijheid 

te bevrijden 

 

Marion Bloem 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

The Passion krijgt vervolg op Hemelvaartsdag 
 
The Passion krijgt een vervolg op donderdag 26 mei: 
The Passion Hemelvaart. KRO-NCRV en de Protestant-
se Kerk Nederland willen de kijker kennis laten maken 
met het verhaal van Hemelvaart, het ultieme verhaal 
over vertrouwen. Bovendien een verhaal dat naadloos 
aansluit bij het thema ‘Alles komt goed?!’. 
 

 
 

Hoofdrollen in deze muzikale vertelling zijn wegge-
legd voor Kim-Lian van der Meij (Maria Magdalena), 
Thomas Cammaert (Petrus), Noortje Herlaar (Maria) 
en ook in deze uitzending is Ruud de Wild de vertel-
ler. Daarnaast zijn Soy Kroon (Jezus) en de discipelen 
opnieuw te zien in The Passion Hemelvaart op don-
derdag 26 mei om 20.30 uur bij KRO-NCRV op NPO 1. 
 

Hemelvaartsdag 
Al sinds de middeleeuwen is Hemelvaartsdag een 
officieel erkende christelijke feestdag, maar de bete-
kenis van deze dag is lang niet bij iedereen bekend. 
The Passion Hemelvaart gaat door waar de paasver-
telling in The Passion eindigt. Het vertelt het verhaal 
van Jezus die is opgestaan en aan zijn discipelen 
vraagt zijn werk voort te zetten. The Passion Hemel-
vaart wordt net als The Passion naar het nu getrok-
ken waardoor het actueel en herkenbaar is. Ook de 
bekende muziekhits zullen niet ontbreken. Ze krijgen 
binnen de context van The Passion Hemelvaart een 
verrassende nieuwe lading. 
 

Durf je op te staan? 
The Passion Hemelvaart vertelt het verhaal vanuit 
drie perspectieven: Petrus, de verteller en Maria 
Magdalena. Zij wordt vergezeld door Maria en de 
discipelen. Maria Magdalena is de eerste die ontdekt 
dat het graf van Jezus leeg is en heeft het eerste con-
tact met hem na zijn kruisiging. Ze krijgt de bood-
schap om samen met de discipelen het werk voort te 
zetten. Petrus dwaalt elders door de Achterhoek met 
een flink schuldgevoel omdat hij zijn beste vriend in 
de steek heeft gelaten. Kunnen Petrus, Maria en de 
discipelen zonder bewijs aannemen dat Jezus nog 
leeft? Durven ze op te staan om hem te ontmoeten? 
 

Bron: https://kro-ncrv.nl/the-passion-krijgt-vervolg-
op-hemelvaartsdag-0 



14 

 

 

 

   Woord uit de Regio - Vrijheid in gebondenheid 
 
 
 
Hoe kwetsbaar is vrijheid. Dat ervaren we met ver-
bijstering sinds Poetin de Oekraïne binnenviel. Helaas 
blijkt de waanzin van één mens genoeg om de vrij-
heid van velen aan te tasten en hun leven te ver-
woesten. 
 
In het bijbels denken betekent vrijheid nooit dat we 
maar ongebreideld onze gang kunnen gaan. Bijbelse 
vrijheid houdt in dat je ervoor kiest je eigen vrijheid 
te beperken ten bate van de ander. Mijn vrijheid 
houdt op waar die van de ander begint. Waarom? 
Omdat elk mens evenveel waard is in Gods ogen. 
Naar zijn beeld en de gelijkenis schiep de Eeuwige 
ons. Maar dat valt niet altijd aan ons af te lezen. We 
zijn vaak een beeld waar een kras doorheen loopt, 
vertonen slechts een wazige gelijkenis. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Jezus op de koude steen,  

Kathedraal Leuven. Foto IdZ 
 
Voor een helder beeld van God hebben we Jezus 
nodig. Aan hem kunnen we aflezen wat de Eeuwige 
bedoeld heeft met ons.  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
‘Wie Mij gezien heeft, heeft de Vader gezien’. (Joh. 
14: 9) Jezus is de deur. Zo introduceert hij zich in het 
Johannesevangelie. En hij zegt daar ook over zichzelf: 
‘Ik ben de goede herder’. (Joh. 10: 11).  
 
Hierin resoneren woorden uit psalm 23, maar ook uit 
Genesis, over Kaïn en Abel. Over Kaïn, de mens die 
ten koste van alles de eerste wil zijn, die Abel dood-
slaat en dan vraagt, wanneer hij daarop aangespro-
ken wordt: ‘Ben ik mijn broeders hoeder?’ 
Woorden die door de eeuwen heen telkens weer 
klinken: ‘Ben ik de herder van mijn medemens?’ Het 
Bijbelse antwoord is: ‘Ja, dat zijn wij’.  

 
Wij mensen zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. 
Als beeld van God zijn wij geroepen om de zwakken 
te behoeden en ons in te zetten voor hun vrijheid. 
Vrijheid in verbondenheid is het nationale thema van 
4 en 5 mei. Die verbondenheid houdt gebondenheid 
in. Dat heeft Jezus voorgeleefd; zijn eigen vrijheid 
heeft hij zelfs vrijwillig opgegeven. 
Moge zijn behoedzaamheid ons voor ogen staan, een 
tegenbeeld van al die machten in de wereld voor wie 
een mensenleven niet telt. 
 
Ingrid de Zwart,  
em. predikant PKN 

 
Was predikant in Wehl, 
Maasbracht en Deventer  
en docent praktische  
theologie van de  
Protestantse Theologische 
Universiteit 
 
 
Reageren? Dat kan: i.dezwart@hccnet.nl 
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Flamenco als spirituele oefening 

 

Een spirituele oefening is een oefening die je verbindt 
met God. In de kerk zijn vele gebruiken die je als een 
spirituele oefening zou kunnen zien. Maar wat dacht 
je van flamenco als een spirituele oefening? 
De activiteitencommissie van De Oude Mattheüs en 
de Commissie van Ontmoeting & Inspiratie van de 
HH. Paulus- en Ludgerparochie parochie nodigen u uit 
om op zondag 22 mei in De Oude Mattheüs, 
Grotestraat 50, Eibergen te luisteren naar een lezing 
van Hedwig Mensink. Aansluitend zal zij samen met 
de demonstratiegroep van Academia Estrella uit 
Arnhem o.l.v. Jacky Westerhof de flamenco 
demonstreren. 
U bent v.a. 13.45 uur van harte welkom. Het 
programma begint om 14.00 uur en eindigt om 
ongeveer 16.45 uur. De entree is gratis, na afloop 
kunt u uw enthousiasme en dankbaarheid in een vrije 
gift tot uitdrukking brengen. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Hedwig Mensink werkt als pastor in de parochie H. 
Drie-eenheid en als leerkracht godsdienst op 
basisscholen. Daarnaast is zij beeldend kunstenaar in 
opleiding. Hedwig: ‘Een knieoperatie op mijn 
twintigste maakte een einde aan mijn jarenlange 
balletlessen. Het werd een echt rouwproces. Dansen 
was in mijn lijf gaan zitten en was mijn taal 
geworden. Inmiddels studeerde ik theologie aan de 
universiteit. Een uitnodiging van een vriend om mee 
te gaan naar een flamencovoorstelling betekende 
een ommekeer. Op die avond raakten de dansen en 
de klankkleur van de zang mij tot diep in mijn ziel. 
Hier moest ik meer van weten! Met flamenco in al 
haar facetten ging er een wereld open van 
spiritualiteit en bezieling, die uiteindelijk mijn 
spiritualiteit is geworden.’ 

Op de foto laat Hedwig Mensink al een verbinding 
zien.    
                                                                          Peter Müller 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vrijheid 
de oude man 

verstopte joden op zijn zolder, 
drukte illegale kranten 

en hielp Engelse piloten. 
hij loog voor het leven. 

hij loog voor de vrijheid. 
de vrouw 

in de kelder 
liet wanneer de vliegtuigen overvlogen 
bange mannen, vrouwen en kinderen 

schuilen voor de bommen. 
zij stond voor het leven. 

zij stond voor de vrijheid. 
de jongen 

net achttien 
opgeroepen 

om te vechten aan het front 
nam afscheid van zijn moeder 
en zou haar nooit meer zien. 

hij vocht voor zijn leven. 
hij vocht voor de vrijheid. 

deze helden. 
gewone mensen zoals jij en ik. 

kozen ervoor te vechten 
voor de vrijheid. 

als een van deze helden 
hier niet voor had gekozen. 
was mijn opa dan geboren? 

had ik dan geleefd? 
 

Eva Pronk, 15 jaar, Den Haag,  
las dit gedicht op de  

4 mei-herdenking van 2020 
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Werkgroep Lichtenvoorde – Herold 
35 jaar verbonden in geloof en vriendschap 
 
Het is alweer een tijdje geleden dat wij u nieuws te 
melden hadden vanuit de werkgroep. 
Door de corona heeft er de afgelopen 2 jaren geen 
uitwisseling met onze partnerkerk in Herold plaats 
kunnen vinden. Toch zijn we dankbaar dat dit ge-
meentecontact ook in deze moeilijke tijd stand heeft 
gehouden. 
De afgelopen twee jaren hebben de activiteiten van 
de werkgroep bijna helemaal stil geleden en zich 
voornamelijk gericht op de deelname, namens de 
Johanneskerk, aan de Dahlia-Kunstobjecten-Route. 
 
We zijn daarom heel erg blij en dankbaar dat onze 
vrienden uit Herold ons dit jaar weer kunnen en mo-
gen bezoeken. Dit bezoek zal plaatsvinden van 28 
april tot en met 1 mei a.s. 
Het programma voor dit bezoek is rond. We brengen 
o.a. op de vrijdag een bezoek aan het weer geopende 
paleis Het Loo in Apeldoorn. Naast de leden van de 
werkgroep en onze gasten uit Herold gaan er ook 18 
gemeenteleden mee. Erg mooi en fijn dat zij ook 
meegaan. 
In het volgende nummer van Op Weg zullen we u 
verslag doen van het bezoek uit Herold. 
 

 
 
Vanuit de werkgroep hebben wij de volgende Paas-
groet naar Herold gestuurd: 
 

Ostern – was für ein unbeschreiblicher Freudentag. 
Glaube – jetzt kann kommen was kommen mag. 
Denn, wir sind nicht mehr an den Tod gebunden. 
Jesus hat ihn für uns alle siegreich überwunden. 

 
Ostern – die Auferstehung – nicht einfach zu 

verstehen! 

Glaube – wir dürfen mit Jesus in die Herrlichkeit 
gehen. 

Denn, Jesus ging durch Leiden und Schmerzen, 
er trug für uns das Kreuz mit tapferem Herzen. 

 
Ostern – Tag der unendlichen Ewigkeit. 

Glaube – die Erlösung ist nicht mehr weit. 
Denn, Gott hat für seinen Sohn den Tod gebrochen, 
und auch uns damit das ewige Leben versprochen. 

 
Ostern – Tag der Auferweckung von Jesu Christ. 

Glaube – dass auch du davon betroffen bist. 
Denn, Jesus ist der, der das Leid und den Tod 

überwand, 
und er nimmt uns in unserer letzten Stunde an seine 

Hand. 
 

Amen 
 
Met Pasen kwam er ook een mooi voorbeeld van de 
mooie en goede contacten met onze partnergemeen-
te. Vanuit Herold kwam het verzoek om informatie 
over het paaskruis dat wij in de 40-dagentijd en met 
Pasen in de kerk hebben staan. 
Dit jaar is daar voor het eerst ook een kruis geplaatst 
en op paaszondag voorzien van bloemen (zie de 
paasgroet uit Herold hieronder). We hopen dat het 
daar ook een traditie gaat worden. 
 
Der Herr ist auferstanden - er ist wahrhaftig aufer-
standen. Halleluja!  
 

Der alte Ostergruß der Christen, er dringe neu in Euer 
Herz! Rätselhaft und Mut machend zugleich – jene 
Berichte, an die er erinnert und uns OSTERN FEIERN 
lässt. Was geschah, war kein Zufall, sondern die Welt 
hat es grundlegend verändert. Der Stein ist fort, der 
Leichnam auch. Jesus ist nicht hier. Sagen die Männer 
in leuchtenden Gewändern. Er ist auferstanden. Unsi-
cher die Frauen. Auch Petrus sieht nochmal nach. 
Auferstanden? Wie kann man das glauben? 
Am selben Tag sind zwei auf dem Weg. Sie treffen 
einen Fremden, der mit ihnen redet. Bis sie ihn einla-
den, als es Abend wird. Während sie mit ihm essen, 
ist es wie früher, als ER da war. Er wird es sein. Es 
kann nur JESUS sein. 
Nein, an Wunder musst du nicht glauben, aber damit 
rechnen, dass es zwischen Himmel und Erde mehr 
gibt als das, was wir für möglich halten.  
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Dass etwas anders, dass etwas neu werden kann. Die 
Kerzen, das Osterbrot, die Blumen, das Küken aus 
dem Ei, die Ostersaat - das alles lässt uns sehen und 
spüren, wie gut es ist, wenn es anders kommen kann, 
als wir es Zwischen Himmel-erwarten oder -
befürchten. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Freunde, dass der Mandelzweig wieder grünt und 
blüht, ist das nicht ein Fingerzeig, dass die Liebe 
bleibt. Darüber dürfen wir staunen, jedes Jahr neu. 
GOTT sei Dank! Lasst uns unbeirrt in unserer 
HOFFNUNG beten, dass der Sinn sich derer  wandelt, 
die mit grenzenloser Gewalt die Welt erschrecken 
und herzlos das Leben vieler zerstören. Dass Friede 
werde und die Waffen in dieser Welt schweigen, die 
Wunden heilen, die Trauernden Kraft bekommen. 
Dass Menschen einander in die Arme schließen und 
ins Leben finden. 
 
Jesus, der auferstandene HERR sei in unserer Mitte. Er 
führe uns auf seinen Wegen und sende uns seine En-
gel. 
 
Frohe gesegnete Ostern Euch allen! 
 

Im Namen der Herolder Freunde grüßt Euch herzlich 
Pfarrerin M. Glöckner 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hebt u interesse in de werkgroep, neem dan contact 
op met de werkgroep. In Herold zijn nog mensen die 
graag mee willen doen in de contacten. 
PS: het niet goed spreken van de taal is geen beletsel. 
 

Namens de werkgroep Lichtenvoorde-Herold, 
Hans Tornij, tel. 37 96 91 
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Verschijningsdata Op Weg 2022 

 

verschijnt:  inleveren kopij: 
week voor 5 juni maandag 23 mei 
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 
 
De gift van € 20,-  die Bernarda 
Roelofswaard begin maart kreeg is 
besteed aan de actie Oekraïne. 

  

Voor het onderhoud van de ge-
bouwen ontving Trudy de Jongh 
een gift van € 30,-.  
 
Alle gevers heel hartelijk dank. 
 

Blijf niet staren naar de wolken 
 

Blijf niet staren naar de wolken, 
maar ga staan in Jezus’ kracht. 

Maak Hem zichtbaar voor de volken, 
maak Hem groot, die ‘t al volbracht. 

Hij is koning – in de hemel, 
Hij regeert met alle macht. 

 

Blijf niet zitten op je eiland, 
kijk eens verder om je heen. 

Hoor de woorden van de Heiland, 
want Hij laat ons niet alleen. 

Hij is met je – alle dagen, 
Hij heeft hart voor iedereen. 

 

Wees niet bang om te getuigen. 
Jezus helpt je door zijn Geest. 

Heer, help ons het onrecht buigen, 
mensen leiden naar het feest. 
Geest, leer ons geloven, hopen 

en de liefde ‘t allermeest. 
 

Piet Hulshof 
bron: gedichtsite.nl  

 

@KKG 

Beheer vastgoed 
 

Verpachting bij openbare inschrijving 
 

Het college van diakenen van de Protestantse Gemeente te Lichtenvoorde biedt per 1 mei 2O22 bij 
openbare inschrijving voor 5 jaar en 8 maanden in geliberaliseerde pacht aan (op basis van artikel 
7:395 van het Burgerlijk Wetboek en artikel 7:397 lid 1 van het Burgerlijk Wetboek): 
een perceel gras/bouwland, kadastraal bekend gemeente Lichtenvoorde, sectie L, nummers 175, 
176, 317 en 318, gezamenlijk groot 3.67.5O ha. Dit perceel is gelegen aan de Harreveldseweg te 
Zieuwent. 
De gunning wordt voorbehouden aan de diaconie. 
Inschrijfformulieren en -voorwaarden zijn verkrijgbaar bij het Kantoor der Kerkelijke Goederen, 
postbus 675, 38OO AR te Amersfoort, telefoon 033-46 7I 010 of via e-mailadres 
r.radstake@kkgkka.nl. 
De inschrijfformulieren dienen vrijdag 29 april 2022 binnen te zijn gekomen bij ons kantoor in 
Amersfoort. Opening van de enveloppen vindt plaats op dinsdag 3 mei 2022. ledere inschrijving 
ontvangt daarna schriftelijk bericht. 
 

 
Het Kantoor der Kerkelijke Goederen is een rentmeesterskantoor ten dienste van de Protestantse Kerk 
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Het volgende nummer . . .   
 

voor de maand juni 2022 komt uit in de week voor 
zondag 5 juni 2022.  
Kopij moet uiterlijk maandag 23 mei 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 1 mei 
10.00 uur ds. J.J. Hinkamp 
aanvullende collecte: KIA, noodhulp 
 
zondag 8 mei 
10.00 uur ds. J.J. Hinkamp 
AKZ-dienst, Top2000-kerkdienst 
aanvullende collecte: onkosten AKZ-diensten  
 
zondag 15 mei 
10.00 uur ds. F. van Keulen, Winterswijk 
aanvullende collecte: algemeen kerkenwerk 
 
zondag 22 mei 
10.00 uur ds. J.J. Hinkamp 
aanvullende collecte: KIA, binnenlands diaconaat 
 
zondag 29 mei 
10.00 uur ds. J.J. Hinkamp 
aanvullende collecte: JOP (PKN) 
 
zondag 5 juni, Pinksteren 
10.00 uur ds. J.J. Hinkamp 
AKZ-dienst 
aanvullende collecte: onkosten AKZ-diensten 
 
 
 
 

 
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/

