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Kerk (Startzondag) 
 

De kerk is niet een gebouw, 
dat uit stenen en ramen zal bestaan, 

maar de kerk zijn de mensen, 
die als familie het leven doorgaan. 

 
Keerzij is niet binnen de muren, 
maar voor allen om hen heen, 
als je Jezus mag leren kennen, 
hou je dat niet voor je alleen. 

 
Kerk-zijn is een kandelaar, 
een licht in de duisternis, 

met woorden en in daden, 
laten zien wie Jezus is. 

 
De kerk dat is een herberg, 
en wij zijn de herbergiers, 

voor alle mensen die willen, 
ze zijn allen welkom hier. 

 
Bron: Gedichtensite.nl, Janneke Troost 
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Even wegdromen? 
 

Las pas over iemand die besloten had geen 
krant meer te lezen en geen journaal op tv 
meer te kijken. Had genoeg van al het nega-
tieve nieuws. Oorlog, moord en doodslag, 
armoede, uit de hand gelopen demonstra-

ties. Ze was er helemaal klaar mee. Herkenbaar 
misschien? 
 
Jaren geleden gingen we naar Disneyland Parijs. 
Met vijf kinderen en een vriendje. Herinner me 
de optocht in het donker. Duizenden lampjes 
versierden de praalwagens en twintig minuten 
lang trok een sprookjeswereld aan ons voorbij. 
Door de heerlijke muziek en alle kleuren en licht-
jes leek het of je zelf even in die sprookjeswereld 
was. Even de realiteit van alledag ontvluchtte. 
Iets korter maar ook jaren geleden op de Zwarte 
Cross. Wat een sfeer. Allemaal blije mensen. Alle 
leeftijden. Kleintjes in het blagenparadijs. Vol-
wassenen voor de podia of op een bankje met 
een drankje. We waren in de gospeltent. Een 
tent in de vorm van een kerk, waar het ene na 
het andere koor gospelliederen zong. Bloedheet. 
Maar dat deerde niemand. Iedereen stond zwe-
tend te swingen en zong mee. ‘Heerlijk, hè’ brul-
de de vriendin met wie ik was in mijn oor. Even 
zo gelukkig. Helemaal los van de realiteit van 
alledag. 
Vakantie in Limburg. Drie weken geen krant ge-
lezen. Geen tv. Fietsen langs de Maas. Fietsen 
door dorpjes en natuurgebieden. Een stadswan-
deling.  Bijna elke middag voor we teruggingen 
naar de camping de ‘bitterballentest’ op een ter-
rasje. Wat een heerlijk leven. Zo ver van alles wat 
je het gewone leven, het leven van alledag, 
noemt. Alle rampspoed, alle ellende leek even 
uit ons wereldje verdwenen. 
 
Een vraag komt op. Is dit ook wat gebeurt als je 
gaat denken over God en over zijn toekomst? 
Droom je dan ook weg? Weg van de realiteit? 
Ik heb door de jaren heen meerdere stromingen 
ervaren. Kwam in kerkdiensten van vrienden die 
met honderden geloofsgenoten blij, soms bijna 
uitzinnig blij, hun liederen zongen. Daar in die 
bijeenkomsten leek het me soms of de wereld 
van alledag, de realiteit, niet bestond. 
Maakte ook kerkdiensten mee waar alle blijheid 
ver weg was. Eén en al somberheid. De mensen 

zijn slecht. De wereld is slecht. Hoor nog hoe, 
tijdens een rouwdienst, een predikant uitlegde 
waarom de hongersnood Bangladesh trof en niet 
ons. Het was een straf van God. Die zij kennelijk 
meer verdienden dan wij. Ik ben uit respect voor 
de familie van de overledene blijven zitten, maar 
het kostte me moeite. 
 
Weer de vraag: hoe zit dat met je geloof in God 
ten opzichte van het leven van alledag? Ten op-
zichte van de realiteit? Pasklaar antwoord heb ik 
niet. Maar er komen wel teksten en verhalen in 
mijn gedachten. Omdat ik huiverig ben als het 
om strooien met teksten gaat, hou ik het maar 
algemeen. Als iets in de Bijbel duidelijk wordt is 
het dat de realiteit, dat het leven van alledag, er 
een duidelijke plaats in heeft. Zo herkenbaar. 
Verhalen over mensen die jaloers zijn. Mensen 
die hebzuchtig zijn. Mensen die de moed verlo-
ren hebben. Mensen die ziek zijn. Mensen die 
zichzelf beter achten dan anderen. En ga zo maar 
door. 
Maar ook verhalen vol beloften. Het gaat goed 
komen met de wereld. Deze wereld, de realiteit, 
gaat het niet winnen. Elke goede daad is er één. 
 
Ik denk dat alleen wegdromen niet de bedoeling 
is. Maar ik denk dat alleen somberen en de reali-
teit wegduwen ook niet goed is. Het is de kunst, 
volgens mij, om te proberen die twee in even-
wicht te houden. Hoe? Dat is een kwestie van 
uitproberen. Probeer tegenover negatieve din-
gen positieve dingen te zoeken. In de Oekraïne 
meevechten hoeft niet. Iets voor Oekraïners of 
andere vluchtelingen doen kan wel. Alle vluchte-
lingen in Ter Apel thee of koffie geven hoeft niet. 
Die eenzame buurman of buurvrouw uitnodigen 
kan wel. 
Weet je, soms even wegdromen mag best. Maar 
wel weer een keer wakker worden en aan de slag 
gaan! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

marja 
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Pastorpraat ds. Hinkamp 
 
Na een in meerdere opzichten hete zomer gaan 
we de komende maand weer beginnen met een 
nieuw seizoen in het kerkenwerk. Door een 
vroege vakantie (in juni) leek de vakantieperio-

de voor mij wel extra lang te duren. 
 

Maar waar in andere jaren deze periode vaak erg 
rustig was leek dat deze keer niet het geval. Niet al-
leen is er al heel wat in gang gezet (zoals o.a. de op-
zet van de Top2000-kerkdienst in januari), vooral de 
onrust en onvrede in onze maatschappij drukte op 
forse wijze een stempel op onze hele samenleving. 
 

 
 

De stikstofcrisis raakt in onze kerkgemeenschap alle 
boerenbedrijven. Het zijn vooral de onrust, onzeker-
heid en onmacht die tot veel onvrede of frustraties 
kunnen leiden. Als ik dan zie hoe er door mensen, die 
vaak heel ver van dit werkveld afstaan, over wordt 
geoordeeld/veroordeeld, groeit bij mij de ergernis. 
 

Als iedereen - of het nu gaat over de stikstofcrisis, de 
energiecrisis, of de opvang van asielzoeker - nu eerst 
eens moeite zou doen zich te verdiepen in de situatie 
(zonder allerlei leuzen de wereld in te slingeren), dan 
zou dat de samenleving en de rust alleen maar ten 
goede komen! 
 

Wat dat betreft ga ik met een dubbel gevoel het 
nieuwe seizoen in. Aan de ene kant best heel enthou-
siast. Bijvoorbeeld voor het programma dat we als 
kleine kerkgemeenschap toch maar mooi voor elkaar 
hebben gekregen. 
 

Maar zeker ook enthousiast dankzij de afgelopen 
periode, met bijv. heel aansprekende kerkdiensten, 
zoals de AKZ-diensten met de klassieke muziek van 
Claire van Bijleveld en de hartverwarmende open-
luchtdienst (en alle reacties daarop) bij het Kof-
fieSköpke in Zieuwent. 
 

Maar naast dat enthousiasme zijn er ook zorgen over 
de toekomst. De polarisatie (geruzie, gekissebis, de 
bedreigingen, etc.) neemt zeker niet af, eerder toe. 
Vooralsnog lijkt de overheid de zorgen van de burgers 
maar niet voldoende naar waarde te schatten en 
groeit het wantrouwen en voedt zo zeer bedenkelijke 
denkbeelden, zoals fascisme en racisme, maar ook 
agrofobie: de angst voor alles wat met landbouw te 
maken heeft. 
 

Daarnaast zijn er de zorgen over de dreiging van het 
coronavirus, dat ook dit jaar weer velen kan treffen 
en zomaar opnieuw de maatschappij en het kerken-
werk kan ontwrichten. 
 

 
 

Daarom is het van belang om juist nu als kerk present 
te zijn én te blijven, met een herkenbaar geluid. Om 
mensen te verbinden en om een positief geluid te 
laten horen. Om te bemoedigen en te troosten en om 
samen te zoeken naar wegen om van betekenis te 
kunnen zijn. 
 

Na een hete zomer zou er zomaar ook een hete of 
onstuimige herfst kunnen komen. Als kerk is het dan 
goed om de rust te kunnen aanbieden op de zondag-
ochtenden. Maar ook ruimte voor ontmoeting en 
gesprek, zoals bij de koffie-inloopochtend op de 
woensdagmorgen. Stof tot nadenken bij de activitei-
ten van Vorming en Toerusting. 
 

En natuurlijk willen we ook het geloof vieren met 
aansprekende AKZ- of andere kerkdiensten. Want 
geloven is elkaar dragen en opdragen aan God. Gelo-
ven is vieren en leven. Laat de kerk maar een voor-
post zijn van die nieuwe andere wereld, waar de Bij-
bel vol van staat en waar Jezus in woord en daad 
handen en voeten aan gaf. Dát is en blijft tenslotte 
een heel mooie missie! 
 

Met een hartelijke groet, 
Hans Hinkamp 
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Verjaardagen 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
Verjaardagen 
 
11 sept. Mevr. J.C. Meijerink 
  Kievitstraat 75, K 126 
  7132 DA Lichtenvoorde 
  87 jaar 

14 sept. Mevr. J.T. Lubbers-Lensink 
  Nieuwe Maat 3 
  7131 EK Lichtenvoorde 
  81 jaar 

17 sept. Mevr. G.M. ter Haar-Lindeboom 
  Esstraat 10-35 
  7131 CT Lichtenvoorde 
  89 jaar 

18 sept.  Mevr. W.C. Duenk-te Hennepe
  Klaasbos 11 
  7131 SZ Lichtenvoorde 
  75 jaar 
19 sept. Mevr. A.A.J. Magis-Geerling 
  Kievitstraat 75, K 27 
  7132 DA Lichtenvoorde 
  95 jaar 
20 sept. Mevr. J.A. Simmelink-van den Berg 
  Meekesweg 4 A 
  7134 PD Vragender 
  75 jaar 
22 sept. Dhr. A. Bouwmeester 
  Kievitstraat 75, K 111 
  7132 DA Lichtenvoorde  
  79 jaar 
26 sept. Dhr. T.J.A.M. Hulshof 
  Bleekwal 1 B 
  7131 DB Lichtenvoorde 
  82 jaar 
1 okt.  Mevr. W.J. Scholten-Prinsen 
  Kievitstraat 75, K 33 
  7132 DA Lichtenvoorde 
  87 jaar 
 
 
 

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

 
 
 
Bloemen vanuit de kerkdienst 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

26 juni Mevrouw Tieltjes en mevrouw Ruesink 
Molendijk 10 

3 juli De heer en mevrouw Lensink 
Hein Meijerstraat 30 

10 juli De  heer en mevrouw Maters 
Patronaatstraat 20 

17 juli De  heer Twigt 
Irenestraat 33 

24 juli De heer en mevrouw Wissink 
Planetenstraat 44 

31 juli Mevrouw Bennink 
Zuivelstraat 15 

7 aug De heer en mevrouw Hofman 
Weijenborgerdijk 51F 

14 aug Jos en Annie van het KoffieSköpke 
Oude maat 2, Zieuwent 

21 aug De heer en mevrouw Tieltjes 
Rossinistraat 6 
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In memoriam Bertha Oberink-Lammers 
 

Dinsdag 9 augustus waren we in de Johanneskerk bij 
elkaar om het leven te gedenken en afscheid te ne-
men van Bertha Oberink-Lammers. Haar gezondheid 
was al langer en eerder een kwetsbaar punt. Het 
coronavirus betekende een aanslag op haar energie-
reserves. Toch krabbelde ze weer op, via de Prons-
weide weer naar haar woning aan de Sleedoorn-
straat. Maar korte tijd later volgde toch weer een 
ziekenhuisopname: haar lichaam was op. In het zie-
kenhuis nam ze heel bewust afscheid van allen die 
haar zo dierbaar waren: kinderen, kleinkinderen en 
ook het allerjongste achterkleinkind. Woensdag 3 
augustus kwam voor haar het moment om het leven 
los te laten: op de leeftijd van 89 jaar. 
 

In de uitvaartdienst werd Bertha’s levensloop voorge-
lezen door één van de kleinkinderen. Haar leven was 
niet altijd gemakkelijk geweest. De oorlogstijd bete-
kende hard werken en een karig leven. Na twee jaar 
huishoudschool ging ze uit werken in de huishouding. 
Bij de familie Vreeman leerde ze Hendrik Oberink 
kennen, 22 jaar ouder. Het was het begin van een 
goed leven. Samen kregen ze vier kinderen. Later 
gaven klein- en achterkleinkinderen kleur aan haar 
leven. Hierover werd verteld in de ‘herinneringen aan 
oma’. Ze hield van aanloop en gezelligheid. 
 

Het geloof speelde een belangrijke rol in haar leven 
en gaf haar steun in tijden van zorgen. Bij het af-
scheid werd voor de liedkeuze gebruik gemaakt van 
het door haar opgeschreven lijstje. Dagelijks las ze uit 
haar Bijbel. De boekenlegger lag nog bij het Bijbel-
boek Ester. Met daarin de gedachte: ‘Kome wat 
komt’, als Ester (als haar leven op het spel staat) haar 
leven met vertrouwen in Gods hand legt. Nu is het 
niet zomaar de bedoeling om Bijbelse teksten één op 
één naar het leven nu toe te vertalen, maar zo zag ze 
haar eigen sterfelijkheid onder ogen: ‘kome wat 
komt’? Ze vroeg zich in haar laatste dagen af hoe dat 
zou zijn: sterven. Maar ze groeide er naar toe om het 
leven los te laten, met dank aan de kinderen die er 
voor haar waren, zoals zij er voor hen was. 
 

In de trouwtekst ‘Wandel in de liefde’ klonk de op-
roep door om elkaar in liefde te dragen, waarbij je je 
gedragen mag weten door de liefde en vrede van 
Christus, die alle verstand te boven gaat. In het ver-
trouwen van het geloof liet ze het leven los: kome 
wat komt. Dat haar kinderen en klein- en achterklein-
kinderen hier troost in mogen vinden. 
 

ds. Hans Hinkamp 

 
 
 
 

 
 

Gebed van de maand 
  
In een wereld waarin mensen steeds meer onver-
zoenlijk lijken te zijn deze keer een gebed om ont-
ferming, om oog te hebben voor elkaar i.p.v. elkaar 
het licht niet in de ogen te gunnen: 
 

Iedere keer dat we elkaar vergeven 
in plaats van elkaar te lijf te gaan, 
maken we Gods onvoorwaardelijke liefde zichtbaar. 
Voor alle keren dat we daaraan niet toe kwamen, 
Heer, ontferm U over ons. 
 

Iedere keer dat we elkaars wonden verzorgen 
in plaats van ze dieper te maken, 
maken we Gods onvoorwaardelijke liefde zichtbaar. 
Voor alle keren dat we anderen  
in de kou lieten staan, 
Christus, ontferm U over ons. 
 

Iedere keer dat we elkaar zegenen 
in plaats van te vervloeken, 
maken we Gods onvoorwaardelijke liefde zichtbaar. 
Voor alle keren dat we hard waren  
tegenover anderen, 
Heer, ontferm U over ons. 
 

Moge de God van verzoening 
ook ons leren om ons met elkaar te verzoenen 
in het voetspoor van Jezus, onze Heer. 
Amen. 
 

bron: internet, dominicanen Schilde-Bergen 

 
 

 
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. 
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Kerkenraadsvergadering van 29 juni 2022 
 
Diaconie 
De jaarrekening van 2021 wordt vastgesteld. 
Een samenvatting van de jaarrekening is gepu-
bliceerd in ‘Op Weg’ van juli/augustus. Zoals in 
het vorige verslag gemeld, is het overschot be-
steed voor bonnen van de Action voor de men-

sen uit Oost-Gelre, die gebruik maken van de voed-
selbank en voor ijsbonnen voor de kinderen. 
 
Kerkrentmeesters 
De jaarrekening 2021 van de kerk wordt eveneens 
vastgesteld. Ook hier verwijzen wij voor de samen-
vatting naar ‘Op Weg’ van juli/augustus. 
De publicatie van de kerkdiensten in de Elna is te 
vaak fout, onvolledig of helemaal niet. Dit heeft aan-
dacht. 
De plaatsing van zonnepanelen op de Johanneshof 
wordt bezien. De draagkracht van het dak wordt 
eerst onderzocht. 
Tevens is op basis van een adviesgesprek een offerte 
gevraagd voor rook-/co-/thermische melders in de 
Johanneshof. 
 
Kascontroles 2021 
De kascontrole Herold is gedaan en is in orde. 
 
Startzondag en V&T  
De startzondag is op 25 september, zoals de vorige 
keer reeds gemeld. Het programma van Vorming en 
Toerusting wordt dan gepresenteerd. Een opgavelijst 
komt in de Johanneshof. 
 
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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Van de diaconie 
 
Op het moment dat ik dit schrijf is het ruim boven de 
dertig graden. Een verlammende hitte. Ik kan daar 
niet zo heel goed tegen. En de gedachte dat het als-
maar warmer zal worden op de aarde maakt het er 
niet beter op. 
We zijn zó van goede wil, maar ook net zo afhankelijk 
van de toestand waarin we ons bevinden om ons te 
realiseren wát we allemaal wel willen. 
We wllen verdraagzaam en vredig zijn, omzien naar 
elkaa en elkaar helpen. We willen respectvol omgaan 
met de aarde en met alles wat daarop leeft. Maar we 
schieten tekort en de mogelijkheden zijn beperkt. Als 
we dan maar samen blíjven proberen om elkaar te 
helpen. 
De diaconie staat open voor signalen uit de gemeente 
over mensen of groepen mensen die (financieel) in 
de knel zijn geraakt. Laat het ons weten. 
 

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

0544-37 64 68 
 
Aanvullende collectes in september 
  4 september : KIA, Werelddiaconaat 
11 september : bloemen in de kerk 
18 september: Herold 
25 september : onkosten AKZ-diensten 

  
 
Voedselbank Oost-Achterhoek 
Onderstaand bericht is ook te vinden op de site van de 
voedselbank Oost-Achterhoek. 
 
Cadeaubonnen van PKN Lichtenvoorde 
Op 7 juli jl. werden we verrast door een tweetal be-
stuursleden van de diaconie van de Protestantse Kerk 
in Lichtenvoorde. Via o.a. collectes binnen hun kerk-
gemeenschap hadden zij een bedrag bijeen gebracht 
waarvoor mooie waardebonnen waren gekocht, be-
stemd voor onze gezinnen in Lichtenvoorde en 
Groenlo. 
Immers, nu de vakantieperiode weer voor de deur 
staat en veel gezinnen erop uit trekken, zijn er ook 
gezinnen die niet op vakantie kunnen of een dagje 
uit. 
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De waardevolle cadeaubonnen kunnen worden be-
steed bij de Action. Voor de kinderen was er een aan-
tal ijscobonnen die besteed kunnen worden bij Kas-
per Paul IJssalon in Lichtenvoorde en bij de IJssalon 
van Bakker Wissink in Groenlo. Hoe fijn is dat! 
Enorme dank, PKN Lichtenvoorde, voor jullie mooie 
giften. 
 

 
 
 
Stichting Meraih Bintang 
Op 17 juli jl. ontvingen wij onderstaand bericht van 
Stichting Meraih Bintang, die wij financieel geduren-
de 3 jaar ondersteunen. 
 
In Indonesië hebben de kinderen 'slechts' 3 weken 
schoolvakantie in de zomer. Dit betekent dat morgen, 
18 juli, het nieuwe schooljaar weer van start gaat. 
Daarom was het afgelopen zaterdag feest, want dat 
was de dag dat een groep van in totaal 59 kansarme 
kinderen een volledig pakket schoolbenodigdheden 
mocht komen ophalen bij ons bestuurslid Darto Adi 
Ismanto die dit project coördineert. 
Dankzij jullie toegezegde bijdrage hebben 5 kinderen 
op de lagere school zo'n volledig pakket ontvangen: 

• Rhiza gaat in het nieuwe schooljaar naar de 2de 
klas van de lagere school 

• Ayu gaat in het nieuwe schooljaar naar de 2de klas 
van de lagere school (wachtlijst sponsor een kind) 

• Syfa gaat in het nieuwe schooljaar naar de 1ste 
klas van de lagere school (wachtlijst sponsor een 
kind) 

• Zakira gaat in het nieuwe schooljaar naar de 2de 
klas van de lagere school (wachtlijst sponsor een 
kind 

• Ilham gaat in het nieuwe schooljaar naar de 3de 
klas van de lagere school (wachtlijst sponsor een 
kind) 

 
Een volledig schoolbenodigdhedenpakket voor een 
kind op de lagere school bestaat uit: 

• 1 rugzak 

• 1 paar zwarte schoolschoenen 

• 1 regulier schooluniform 

• 1 batik schooluniform 

• 1 sport-schooluniform 

• 1 scoutinguniform (scouting is vanaf de lagere 
school in Indonesië verplicht voor zowel jongens 
als meisjes) 

• 1 traditioneel/religieus uniform 

• 1 set schoolboeken (education board) 

• Verdere schoolbenodigdheden zoals schriften, 
pennen, potloden, gum, lineaal, etui e.d. 
 

De totale kosten voor een dergelijk pakket bedragen, 
ten tijde van aankoop, omgerekend € 140,17 per 
pakket. Totaal voor 5 kinderen dus € 700,85. 
Deze kids kunnen morgen fris en voorzien van alles 
wat ze het komende schooljaar 2022-2023 nodig 
hebben van start. Een geweldige opluchting voor hun 
ouders, die hierdoor ontzorgd zijn. 
Schooluniformen en een paar zwarte schoenen zijn 
verplicht in Indonesië om naar school te kunnen 
gaan. Voor heel veel ouders in het gebied waar wij 
actief zijn is het bedrag dat hiervoor nodig is niet op 
te brengen. Zij kunnen maar ternauwernood het 
hoofd boven water houden, voorzien in de voedsel-
behoefte van hun gezin en de vaste lasten van drink-
water, gas, elektriciteit betalen. 
School is ook heel belangrijk, vinden ook deze ou-
ders! Heel soms kunnen ze bij de bank een lening 
afsluiten voor de schoolbenodigdheden en die gaan-
de het jaar terugbetalen, maar voor velen is zelfs dat 
niet weggelegd. Daarom maken jullie met deze bij-
drage hét verschil in het leven van deze 5 families het 
komende schooljaar. 
Daarom zeggen wij namens deze families, maar in het 
bijzonder namens Rhiza, Ayu, Syfa, Zakira en Ilham: 
terima kasih banyak! 
Mochten jullie meer informatie wensen over ons 
sponsor-een-kind-project en hoe dit werkt, kijk dan 
eens op: 

• https://meraihbintang.info/Sponsor-een-/kind 

• https://meraihbintang.info/Sponsor-een-
/kind/wachtlijst 

 
Hartelijke groet, 

Anita Tax, voorzitter Stichting Meraih Bintang 

https://meraihbintang.info/Sponsor-een-/kind
https://meraihbintang.info/Sponsor-een-/kind/wachtlijst
https://meraihbintang.info/Sponsor-een-/kind/wachtlijst
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 Startzondag 29 september 2022 
 
Zondag 29 september trappen we het nieuwe 
seizoen af met onze Startzondag in de Johan-
neskerk en de Johanneshof. Het landelijke the-
ma voor de Startzondag is dit jaar ‘Aan tafel’. En 

dát zullen we ook samen gaan doen, na afloop van de 
kerkdienst. Dan is er eerst gelegenheid voor een fees-
telijke kop koffie, wat te puzzelen en aansluitend een 
hapje te eten. Daarvoor is het gewenst om je vooraf 
aan te melden, zodat we weten hoeveel mensen er 
komen. 
 

Aanmelden bij Sjors Tamminga, tel. 0544-37 27 52, of 
e-mail: sjors.tamminga@kpnmail.nl   
 

In de kerkdienst zal ook het nieuwe programmaboek-
je van Vorming en Toerusting worden gepresenteerd. 
 

 

Als toelichting op het thema ‘Aan tafel’ schrijft de 
landelijke kerk het volgende:  
‘In de Bijbel - maar ook in de kerk - wordt vaak samen 
gegeten. Gasten worden ruimhartig genodigd, want 
samen eten schept verbondenheid. Het voedt niet 
alleen het lichaam, maar ook de ziel. Want terwijl je 
met elkaar in gesprek bent, ga je elkaar met andere 
oren horen en met andere ogen zien. 
 

De belangrijkste maaltijd in de Bijbel is de Maaltijd 
van de Heer. Wie aan de avondmaalstafel deelneemt, 
gaat aan tafel bij Jezus Christus. Telkens wanneer wij 
als gemeente de Maaltijd vieren, gedenken wij Jezus’ 
leven en dood door brood en wijn te ontvangen als 
zijn lichaam en bloed. Het maakt je tot een ander 
mens. 
 

Aan tafel mogen we het levende Woord ontmoeten. 
Wie aandachtig naar Hem luistert, zal ruimschoots te 
eten hebben en genieten van een overvloedig maal. 
Wie zijn oor bij Hem te luisteren legt, ontvangt leven 
in al zijn volheid. (Jes. 55/Joh. 10) De Bijbel speelt 
hierbij een centrale rol. 
Bij Christus aan tafel is overvloed. De genade die je 
daar ontvangt, is genoeg om van te leven en om uit 
te delen. Vanaf die tafel, waaraan we namens Chris-
tus ook anderen nodigen, bewegen we de wereld in 
om genade handen en voeten te geven. 
 

 
Uitleg illustratie bij jaarthema ‘Aan tafel!’: 
 
▪ Handen: vurig, zegenend, aanbiddend 
▪ Roze vlakken: geopende bijbel, tegelijk tafel 
▪ Witte lijnen: gebroken brood 
▪ De cirkels in de witte lijnen van het brood vor-

men de stigmata in de handen. 
▪ Restvorm met paarse ovaal: de beker wijn ver-

bindt het linker- en rechterdeel van het beeld. 
Verwijzing naar het bloed van Jezus dat de rela-
tie tussen God en mens herstelde. 

▪ Het beeld is bijna symmetrisch, wat verstilling en 
eerbied weergeeft. 

 
 

 
Stiltewandeling op 17 september 
 
Het is een heel mooie ervaring om in een groep in 
stilte te genieten van de mooie Achterhoekse natuur. 
Een aantal keren per jaren trekken we er op uit om 
de rust en stilte van de natuur te ervaren, waarin we 
Gods hand in mogen ontdekken. 
 

 
 

We beginnen in de regel met een gedicht ter bezin-
ning en wandelen 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 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 de dag voor de wandeling, 
via: info@pkn-lichtenvoorde.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. 
 

Kyrie & Gloria 
Kyrie en Gloria behoren in oorsprong tot de vaste 
gezangen van de mis en van de kerkdienst. Luister 
maar naar missen van Mozart, Bach of Willem Vogel: 
ze hebben er een vaste plek. 
 

 
 

Kyrie eleison, Christe eleison, Kyrie eleison — Heer 
ontferm U, Christus ontferm U, Heer ontferm U, is de 
eenvoudige tekst van het Kyrie. Het Gloria is een lof-
zang op de Vader en de Zoon met de Heilige Geest. 
De gemeente die het inzet stemt in met de engelen 
die het kerstkind verwelkomen: Ere zij God in den 
hoge, en vrede op aarde ... 
 

In het Gloria keert het Kyrie terug: Heer God, Lam van 
God, die de zonden der wereld wegneemt, ontferm U 
over ons, die zit aan de rechterhand van de Vader, 

ontferm U over ons. De God die wij prijzen is de God 
die zich ontfermt over Zijn schepselen. 
Deze God wordt geprezen doordat wij Hem onze 
noodkreten toeroepen. Zo zijn Kyrie en Gloria de 
huldigingshymnen van de gemeente vóór de Heer bij 
ons intocht houdt. 
 

Aan het Kyrie is vanouds een Kyrielitanie verbonden, 
aanroepingen van Christus voor de schepselen in 
nood. Meer dan enigszins gestileerde noodkreten zijn 
het nog niet, hier aan het begin van de dienst. Nood-
zakelijk is die litanie of, zoals het bij ons is gaan he-
ten, dat ‘gebed voor de nood van de wereld’ niet. Je 
kunt ook volstaan met alleen maar Kyrie eleison en 
Gloria in excelsis Deo te zingen. 
 

Ten slotte, zeker in onze tijd zijn er allerhande varian-
ten op die vaste teksten ontstaan, zoals blijkt in het 
Liedboek. 
 

Dienstboek, een proeve. I. Schrift, Maaltijd, Gebed, 
155-157, 865-867. 
Zie ook de Ordinaria in het muziekkatern in Dienst-
boek, een proeve. I. 
Liedboek. Zingen en bidden in huis en kerk, 299a-k, 
300a-c, 301a-k, 302-309. 
 

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. Joke van Voorst, Ds. Daniël Maassen van den Brink en Ds. Attie Minnema 
 

 

Kyrie en Gloria horen bij elkaar: leven vanuit geloof, 
hoop en liefde 
 

‘In een dorpsgemeenschap zijn de lijnen vaak kort. Je 
hoort van elkaars vreugde en verdriet. Je weet hoe 
moeilijk het kan zijn om het evenwicht te bewaren als 
er plotseling iets ergs gebeurt. In ons omgaan met 
Kyrie en Gloria gaat het meestal om eenzelfde even-

wicht. Als geloofsgemeenschap oefen je het even-
wicht, waarbij de nood van de wereld en de groot-
heid van Gods trouw op elkaar betrokken worden. 
Willem Barnard heeft dat in Gezang 547:4 treffend 
verwoord: ‘Laten wij God loven, leven van het licht, 
onze val te boven in een evenwicht.’ 
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Elke zondag klinkt dan ook in Koudum, Warns en 
Molkwerum een Kyriegebed, eventueel afgewisseld 
met gezongen responsies. Het kan ook als lied gebe-
den worden. Soms wordt gebruikgemaakt van beeld-
taal: foto’s, een schilderij, kindertekeningen. In dit 
onderdeel van de dienst wordt aan God voorgelegd 
waarin mensen vastlopen, wat hen benauwt, wat 
onze wereld uit balans brengt. Om het evenwicht te 
hervinden zingen we een Glorialied. Soms op onszelf 
vooruit. Een lied dat vertelt van Gods goedheid en 
trouw. Geprezen zij Zijn naam: Hij is er ook nog. 

 

Wanneer bij het Kyrie al een lied gezongen is kan het 
Gloria een mooie tekst zijn. Kyrie en Gloria horen bij 
elkaar: zo houden we het vol om te leven vanuit ge-
loof, hoop en liefde. In een evenwicht.’ 
 

Ds. Joke van Voorst, 
Protestantse Gemeente Koudum, 

Hervormde Gemeente Molkwerum, 
Protestantse Gemeente Warns-Scharl-Laaxum 

 
Bij ons een schuldbelijdenis en genadeverkondiging, 
gevolgd door een leefregel 
 

‘Geworteld in de calvinistische traditie, kent onze 
gemeente het gebruik van een Kyrie en Gloria niet. In 
plaats daarvan klinkt na bemoediging en groet vaak 
een schuldbelijdenis en genadeverkondiging, gevolgd 
door een leefregel, afgewisseld met liederen. Ik er-
vaar dat ‘belijden van de schuld’ als een ‘drempel’ die 
genomen moet en mag worden. Dat hoeft niet zwaar 
te zijn, want de genade en grootheid van God klinkt 
daaropvolgend namelijk rijkelijk. Trouwens: schuldbe-
lijdenis en genadeverkondiging hebben niet altijd een 
aparte plek in onze liturgie. Soms is er afwisselend 
met liederen na bemoediging en groet ‘slechts’ een 
leefregel, waarna het gebed om de verlichting met de 
Geest volgt. Dat gebed bevat dan vaak een veroot-
moediging. Zelf wissel ik dit af. Gastvoorgangers zijn 
hier ook vrij in. 
 

Toch doet een gebed voor de nood van de wereld 
aan het begin mij veel, en ik waardeer het als het 
gebruikelijk is in gemeenten waar ik als gastpredikant 
voorga. Een enkele keer heb ik in onze gemeente ook 
het Kyrie en Gloria een plek gegeven. Bijvoorbeeld 
toen in coronatijd het advies kwam om niet meer te 
zingen. De eerstvolgende zondag kon ik niet anders 
dan om ontferming bidden. Gevolgd door een opna-
me van een gezongen Kyrie bleef het Gloria toen 
trouwens uit. Toen we afgelopen januari op een zon-
dagavond de Week van Gebed openden met de voor-
gegeven oecumenische viering, vond ik het mooi om 
die zondagmorgen het Kyrie en Gloria te hanteren, in 
verbondenheid met de wereldkerk.’ 
 

Ds. Daniël Maassen van den Brink, 
Hervormde Gemeente Well-Ammerzoden 

Kyrie en Gloria samen als voorganger en gemeente 
uitspreken of zingen 
 

‘In het Kyrie, het gebed om ontferming, spreken we 
voor God uit wat we met ons meedragen vanuit de 
afgelopen week aan beelden en berichten van de 
nood in de wereld of in ons eigen leven. Zo komt er 
innerlijk ruimte voor het samen vieren rond Woord 
en sacrament. We bidden ons gebed om ontferming 
in het vertrouwen op Gods barmhartigheid, dat God 
ons wil kennen, ook in het diepste van onze nood. 
Daarom zingen we, behalve in de tijd voor Pasen en 
Kerst, God ons Gloria(lied). 
 

Het Kyriegebed wordt zo concreet mogelijk invulling 
gegeven door het benoemen van voorbeelden uit het 
nieuws van de afgelopen week, door het laten zien 
van actuele foto’s uit de nieuwsmedia, met daarbij 
stilte en een gezongen Kyrie of door een hedendaags 
actueel lied via bijvoorbeeld YouTube. Er kan ook iets 
van schuldbelijdenis doorklinken in het benoemen 
van onze fouten en ons tekortschieten tegenover 
God en elkaar in ons dagelijks omgaan met elkaar. 
 

Voor persoonlijke betrokkenheid en herkenning is het 
mooi om zoveel mogelijk de intenties samen als 
voorganger en gemeente uit te spreken of te zingen. 
Dit kan in een Kyriegebed, gesproken of gezongen 
Kyrie eleison (Heer ontferm U) na de gebedsintenties, 
of door het zingen van een Kyrielied. In het samen 
spreken/zingen drukken we uit dat we ook als ge-
meente elkaar in de nood van het leven willen ken-
nen en ook dat deel van het leven met elkaar willen 
delen.’ 
 

Ds. Attie Minnema, 
Protestantse gemeente Nootdorp-Ypenburg 

wijkgemeente Ypenburg 
 
 
 

 

 

Verschijningsdata Op Weg 2022 

 

verschijnt:  inleveren kopij: 
week voor 2 okt. maandag 19 sep. 
week voor 6 nov. maandag 24 okt. 
week voor 4 dec. maandag 21 nov. 

 

De redactie                                
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Filmopnames Johanneskerk 
 
Voor het programma Historisch Bewijs zijn er de afge-
lopen maand door IDTV filmopnames gemaakt in de 
Johanneskerk. Hierbij heeft presentatrice Martine 
Gosselink in een van de kerkbanken de afscheidsbrief 
van Judith van Dorth voorgelezen. 
 
Johanna Magdalena Catharina Judith van Dorth is in 
de Johanneskerk begraven, nadat zij op 22 november 
1799 in Winterswijk was gefusilleerd vanwege rebel-
lie tegen de Franse overheersers. De afscheidsbrief 
heeft zij, zeven uur voor haar executie, geschreven 
aan haar goede vriend burgemeester Christiaan Cas-
per Stumph van Aalten. 
Judith van Dorth (1747–1799) stond al op jonge leef-
tijd bekend om haar rebelse karakter en uitgesproken 
mening. Ze maakte daarnaast geen geheim van haar 
oranjegezindheid. Dit moest zij uiteindelijk met de 
dood bekopen. Een plaquette nabij de plaats van het 
graf herinnert daaraan. Daarnaast geeft het midden-
raam in de zuidmuur van de Johanneskerk een aantal 
wapenschilden weer, waaronder het wapenschild van 
Van Dorth 1799 (midden links). 
Freule Judith van Dorth was bewoonster van het kas-
teel Harreveld. 

 
Filmopnames Johanneskerk 
 
 

Daarnaast zijn er door IDTV filmopnames gemaakt in 
het Steengroevetheater in Winterswijk, waar van 9 
t/m 13 augustus de filmische rockmusical De Freule 
over het turbulente leven en de tragische dood van 
Judith van Dorth is opgevoerd. 
 

De plaquette in de Johanneskerk bevindt zich nabij 
bank nr. 22. Op de plaquette wordt verwezen naar 
Psalm 38 vers 22: Vergeet mij niet, O Heere mijn God!  
Wees niet verre van mij. 
 
Programma Historisch Bewijs 
In het programma Historisch Bewijs doet een team er 
alles aan om de onderste steen boven te krijgen in 
een baanbrekend onderzoek naar unieke voorwerpen 
van groot historisch belang. Voor eens en altijd komt 
er antwoord op de vraag: Is het echt of niet? 
Bijvoorbeeld: Is een van de boekenkisten van het 
Rijksmuseum, Museum Prinsenhof en Slot Loevestein 
de werkelijke kist waarin Hugo de Groot in 1621 aan 
zijn gevangenisstraf op Slot Loevestein wist te ont-
snappen? Of: Is de schaal die in het Rijksmuseum 
staat echt vervaardigd uit zilver afkomstig uit de door 
Piet Hein op de Spanjaarden veroverde zilvervloot? 
 
Welk bewijs wordt geleverd in het programma rond 
de Freule van Dorth? 
 
Deze aflevering van Historisch Bewijs zal in de tweede 
helft van September worden uitgezonden. Een pre-
cieze datum en tijd kunnen wij helaas nog niet geven 
in verband met mogelijke wijzigingen in het uitzend-
schema. 

Erik Schokkin 
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Protestantse Vrijwilligers Groep 

 

Hebt u ook zo genoten van de (tot op dit moment dat 
we dit stukje schrijven in elk geval) prachtige en 
warme zomer? Waarschijnlijk wel en we denken dat 
ons dat allemaal erg goed heeft gedaan. Toch zullen 
ook binnenkort de herfst en de winter weer voor de 
deur staan en is er mogelijk weer meer behoefte om 
elkaars gezelschap en gezelligheid op te zoeken. Wij 
willen u daar graag mee helpen en daarom wordt er 
weer driftig nagedacht op welke wijze we weer een 
aantal mooie middagen voor onze ouderen kunnen 
verzorgen. 
 
De middagen zijn zoals gewoonlijk bestemd voor 
iedereen (ook mannen zijn van harte welkom!) die 
belangstelling heeft voor sociale kontakten en daar-
naast ook kan genieten van een spelletje, een muzi-
kale presentatie, een mooie natuurfilm of een … nou 
ja, vul het zelf maar in en kom maar met een goed 
idee! In ieder geval staan de koffie en de thee klaar! 
En wilt u liever niet alleen komen? Uw vriend of 
vriendin is eveneens van harte welkom en om de 
kosten (een vrijwillige bijdrage) hoeft u het ook niet 
te laten. 
 
Na onze jaarlijkse zomerstop gaan we op maandag 19 
september weer van start met deze ouderenmidda-
gen. Natuurlijk hopen we dan weer vele oude en 
nieuwe gasten te mogen ontvangen. 
Voor de invulling van deze muzikale middag hebben 
we de medewerking van het duo ‘Weerkommen’ van 
Marjo en Vincent Stapelbroek verkregen. Zij zorgen 
voor gezellige luisterliedjes, enkele meezingers en 
een verhaaltje tussendoor. 
 
We hopen u om 14.30 uur in de Johanneshof van 
harte welkom te mogen heten. 
 
Een hartelijke groet namens alle medewerkers van de 
PVG. 

Annie Bosman, secretaris 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nog een berichtje van onze penningmeester:  
Alle medewerkers die onkosten gemaakt hebben 
voor hun bezoekwerk, zoals bloemen of kaarten voor 
75-jarigen en ouder, voor verjaardagen en/of zieken, 
worden vriendelijk verzocht hun bonnetjes in te leve-
ren op onderstaand adres. Graag in de brievenbus 
doen! 
 
Mevrouw N. Kip-Jacobs  
Staringstraat 34 
Lichtenvoorde 
 
Wilt u het overzicht of elk bonnetje voorzien van uw 
naam en bankrekeningnummer? Het bedrag zal 
daarna op uw rekening worden gestort. 
 

 
 

Open tafel 
 
De volgende open tafel houden we op 16 september. 
 
En vanwege het grote aantal bezoekers hebben we 

twee nieuwe medewerkers aangenomen     . 
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Begraafplaats Vredehof 
 
Het is al jaren zo dat wij in de editie van april of mei 
van ons kerkblad u vragen om een vrijwillige bijdrage 
voor het algemeen onderhoud van de begraafplaats. 
Daarna volgt in de uitgave van september een herin-
nering voor degenen die het werk van onze commis-
sie wel willen steunen maar om welke reden dan ook 
de bijdrage nog niet hebben overgeschreven. 
 
Dus bij deze de herinnering. Met het vriendelijke 
verzoek de bijdrage over te maken op ons bankreke-
ningnummer NL13 RABO 0336 1637 97 ten name van 
de Beheerscommissie Vredehof van de Protestantse 
Gemeente Lichtenvoorde, onder vermelding van ‘al-
gemeen onderhoud begraafplaats’. Mocht u in plaats 
van een bankoverschrijving de voorkeur geven aan 
contante betaling, dan zal een van onze vrijwilligers 
bij de ons bekende adressen langskomen voor het 
vragen van een bijdrage. 
Uw bijdrage is van harte welkom, want met die bij-
dragen zijn wij in staat de begraafplaats goed te on-
derhouden. 
 
Wellicht ten overvloede wijzen wij u op de mogelijk-
heid tot het houden van een herdenkingsdienst in de 
kerk, het doen begraven op onze begraafplaats Vre-
dehof en het samenkomen na afloop in de Johannes-
hof voor het condoleren, dit onder het genot van 
koffie/ thee e.d. 
Als kerk mogen we trots zijn dat wij dit onze gemeen-
teleden kunnen bieden. 
De Commissie van Beheer wil dit graag nog eens on-
der uw aandacht brengen. 
 
Voor vragen over de huurrechten en de bijkomende 
grafkosten voor particuliere graven, urnengraven, 
urnengraven met kelder, urnbijzetting en het ver-
strooien van as op het strooiveld kunt u terecht bij 
onze administrateur, de heer J. Niewold via e-mail 
j.niewold@upcmail.nl of per telefoon 0314-84 39 47. 
 

Namens de Commissie van Beheer Vredehof, 
G.A. Bijker, penningmeester 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

Café Doodgewoon Oost-Achterhoek 
27 september in Aalten en 4 oktober in Borculo 

 
'Euthanasie, hoe zit het nou precies?' 

Er wordt veel gesproken en geschreven over eutha-
nasie, maar weten we voldoende over wat dit in-
houdt? Welke overwegingen spelen een rol? Aan 
welke voorwaarden moet worden voldaan? Wat 
moet er besproken worden met de dokter en met de 
naasten? Hoe doe je dat zo goed mogelijk? Wat is de 
taak van een SCEN-arts (Steun en Consultatie bij Eu-
thanasie in Nederland)? Al deze vragen komen aan de 
orde. En er is volop gelegenheid om met elkaar in 
gesprek te gaan. Gastspreker is de heer Dolf Nijhoff, 
gepensioneerd huisarts uit Aalten en actief als SCEN-
arts. 

Café Doodgewoon is een ontmoetingsplek waar the-
ma's over palliatieve zorg besproken worden. Het is 
een trefpunt voor mensen met een ongeneeslijke 
ziekte, hun familie, vrienden en andere belangstel-
lenden uit de gehele Oost-Achterhoek. 

Dit Café Doodgewoon wordt op twee plaatsen in de 
regio Oost-Achterhoek aangeboden. De eerste bij-
eenkomst vindt plaats op dinsdagmiddag 27 septem-
ber in Evenementencentrum De Hofnar, Polstraat 7 in 
Aalten. Het programma wordt herhaald op dinsdag-
middag 4 oktober bij Buitencentrum Kerkemeijer, 
Ruurloseweg 51 in Borculo. 

Praktische informatie: 

De inloop is vanaf 14.15 uur, het programma duurt 
van 14.30 tot 16.00 uur. Aanmelden is niet nodig, 
iedereen is welkom. Voor meer informatie kunt u 
bellen naar tel. 06-22 24 33 93. Café Doodgewoon is 
een initiatief van het Netwerk Palliatieve Zorg Oost-
Achterhoek. De Rabobank sponsort deze bijeenkom-
sten. 
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Bewapenen of ontwapenen? 
 
Onder deze titel zal Niek Nijhuis in de interkerkelijke 
vredesweek op dinsdag 20 september 2022 in de 
Onze-Lieve-Vrouw-Tenhemelopnemingkerk te Bel-
trum met ons in gesprek gaan. De commissie Ont-
moeting & Inspiratie van de HH. Paulus- en Ludgerpa-
rochie nodigt u daarvoor van harte uit en wil u graag 
vanaf 19.15 uur met een kop koffie of thee welkom 
heten. De avond begint om 19.30 uur. 
Geen thema is in deze tijd actueler, gezien de geopo-
litieke ontwikkelingen in met name Europa. De vraag 
stellen is één. Het antwoord stelt ons voor een groot 
dilemma, ook vanuit christelijk perspectief. 
Niek Nijhuis, diaken en sinds 2015 geestelijk verzor-
ger in het leger als krijgsmachtaalmoezenier, zal ons 
meenemen in deze problematiek. Voor deze functie 
was hij pastoraal werker in Twente. Hij is getrouwd 
en vader van 4 kinderen. 
 

Peter Müller 
 

 
 

Kerkbalans 2022 

 
Het totaalbedrag van de toezeggingen is op dit mo-

ment € 77.691.-. Van de toezeggingsformulieren is 

92% door u ingeleverd. Maar ook zonder dit toezeg-

gingsformulier is uw bijdrage uiteraard van harte 

welkom. 

Wilt u wel deelnemen maar bent u het even verge-

ten; het kan nog steeds! 

Van de toezeggingen is door onze automatische in-

casso en door uw eigen betalingen t/m 30 juni reeds 

69% (= € 53.800,-) ontvangen. Een heel mooi resul-

taat! 

Momenteel controleren we de toezeggingen die u 

hebt gedaan en de ontvangsten van 1 januari t/m 30 

juni. Er ontbreekt nog een klein aantal bijdragen. 

Controleert u even voor uzelf of u heeft overge-

boekt? Alvast dank. 

 

Gerrit Schepers, coördinator Kerkbalans 

 
 
 

Nadat ik wekenlang zoveel ellende vanwege het 
stikstofbeleid had aangezien en -gehoord, schreef ik 
op een ochtend spontaan onderstaande regels op. 

 
Greta Kuijt 

Noodkreet 
 
Uit de put van stikstof en fosfaten 
roep ik tot u, o bank: 
hoe hebt u ’t zover laten komen? 
Nu zit ik in de shit en stank. 
Natuurlijk had ik wijzer moeten wezen, 
niet zwichten voor de mooie praatjes, 
tevreden zijn met mijn bestaan. 
Dat besef ik nu het misschien te laat is. 
 
Bestuurders waren heel erg scheutig: 
geld voor machines, meer vee of land, 
modernisering, niets was onmogelijk. 
Nu heb ik zwaar het land. 
Ik zag de achteruitgang 
van dierenwelzijn en natuur. 
Mijn hart streed met mijn verstand. 
De ondernemer won het van de boer. 
 
Regering, nu schreeuw ik tot u: 
hélp ons nu af te bouwen, 
in ’t belang van mensen en milieu. 
Wij willen absoluut wel minderen, 
maar leg niet alleen op ónze schouders 
wat overal is misgegaan. 
In solidariteit alle ellende dragen – 
alleen zó kunnen wij het aan. 
 
Boer 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
Giften 
 
Trudy de Jongh heeft voor de bloemendienst een gift 
ontvangen van € 5,-. Hiervoor hartelijk dank! 
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Laudato Si – Zorg om onze wereld  
 
Donderdag 29 september mogen we in  
onze Johanneshof een bijzondere  
gast ontvangen:  
bisschop Gerard de Korte.  
Hij komt spreken over de zorgen  
om onze wereld m.b.t. duurzaamheid  
en het klimaat. 
Let wel even op de aanvangstijd: 19.30 uur. 
 
‘Voortgedreven met de Kracht van Boven’ staat er op 
de auto van de pastoor van Hoofddorp. Hij rijdt na-
melijk in een elektrische Volkswagen Up en op het 
dak van zijn kerk liggen zonnepanelen. Ook onze Jo-
hanneskerk draagt het label ‘Groene kerk’. 
In de encycliek Laudato Si van paus Franciscus (een 
officieel schrijven, vertaling: ‘Gezegend zijt Gij’) gaat 
het over duurzaamheid en rechtvaardigheid. Het is 
een protest tegen wat de paus noemt een ‘cultuur 
van verspilling’. De aarde is een gave van God, die 
gekoesterd en beschermd moet worden. 
 
Bisschop Gerard de Korte, van het bisdom Den Bosch, 
is een warm pleitbezorger voor een verantwoorde 
omgang met onze kwetsbare wereld. Het is een op-
roep voor gelovigen en niet-gelovigen, omdat het ons 
allemaal treft! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bisschop De Korte: “De 
encycliek van onze paus 
betekent niet alleen 
voor rooms-katholieken 
een nieuwe stimulans 
om zich in te zetten 
voor een meer duurza-
me en rechtvaardige 
samenleving. Het woord 
van de paus vormt ook 
een oproep aan ‘alle 
mensen van goede wil’ 
om nu werkelijk werk te 
maken van het behoud van onze aarde.” 
 

We zijn heel blij dat bisschop De Korte naar ons toe 
wil komen om er over te vertellen. 
 

Toegang gratis (vrijwillige bijdrage) 
Consumpties voor eigen rekening 
Donderdag 29 september 2022, 19.30 - 21.30 uur 
 

Info: Sjors Tamminga, tel. nr. 0544-37 27 52,  
of via email: sjors.tamminga@kpnmail.nl 
 
 

 

Foto: Marlies Bosch 

Stem op Stichting Vrienden van de Johanneskerk tijdens de actie RABO CLUB-SUPPORT  
 
Beste lezers van Op Weg, 
 
Dit jaar doet de Stichting Vrienden van de Johanneskerk ook weer mee aan de spraakmakende Actie RABO CLUB-
SUPPORT, die daarmee ook dit jaar weer vele culturele en sportorganisaties in de Achterhoek financieel wil 
steunen. 
 
Iedereen die lid is van de Rabobank Noord- en Oost-Achterhoek mag van 5 t/m 27 september 2022 digitaal 
stemmen op deelnemende verenigingen en stichtingen. Ieder lid krijgt drie stemmen die hij/zij mag verdelen 
onder verenigingen en stichtingen die hij/zij een warm hart toedraagt. Eind augustus/begin september ontvan-
gen alle leden van de bank een stemkaart met daarop een unieke stemcode die toegang geeft tot de online 
stemmodule. 
Iedere rekeninghouder bij de Rabo kan zich eenvoudig opgeven als lid en dat lidmaatschap kost niets. 
 
Stichting Vrienden van de Johanneskerk is opgericht begin 2018 met het doel passend cultureel medegebruik 
van de Johanneskerk te bevorderen en te stimuleren. De Johanneskerk heeft een fijne akoestiek en is bij uitstek 
een mooie ruimte voor zang- en muziekuitvoeringen. Door de coronabeperkingen zijn die de laatste jaren helaas 
zelden mogelijk geweest. 
 
Als u kunt stemmen, stem dan ook, op Stichting Vrienden van de Johanneskerk! Niet vergeten! 5 t/m 27 sep-
tember. Het kost u slechts een kleine moeite, verder niets. 
 
Van harte aanbevolen en bij voorbaat heel hartelijk dank! 
 

Namens Stichting Vrienden van de Johanneskerk, 
Frits van Lochem, penningmeester 
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Openluchtdienst Samen verdan! 
 
Zondag 14 augustus organiseerde de Johanneskerk 
weer een openluchtdienst in de streektaal. Deze keer 
samen met de rooms-katholieke geloofsgemeen-
schap van Zieuwent. Bovendien was ook de streek-
taalband Goed Volk van de partij. Zij brachten diverse 
mooie luisterliedjes ten gehore. 
 
De prachtige tuin van Jos en Annie ten Have leende 
zich perfect voor deze openluchtdienst. Nadat de 
familieboerderij was opgeheven, kwam er ruimte 
voor een nieuwe ontwikkeling op hun erf. Direct 
langs de Baakse beek aan de Zegendijk in Zieuwent 
werd in samenwerking met de provincie en water-
schap een 10 hectare groot nieuw natuurgebied ge-
realiseerd. De Baakse beek werd verlegd in een vroe-
gere vorm en de grond ernaast werd afgegraven en 
verschraald zodat de natuur opnieuw zijn vrije gang 
kon gaan. Op het erf werd de oude boerderij geheel 
gesloopt en daarvoor in de plaats is een schuur ge-
bouwd met inlands hout en andere natuurlijke mate-
rialen. Zo ontstond rustpunt KoffieSköpke Olde Maot. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Al met al een heel geslaagde en prachtige samenwer-
king tussen Lichtenvoorde en Zieuwent. Hoe belang-
rijk dat is klonk terug in het gedicht van Netty Henge-
veld: Eén naoberschap. 
 

Ik bun een dröppel 
Maor met mekare bunne wi’j een bekke 

Ik bun een kaörntjen 
Maor met mekare bu-w een hele wegge 

Ik bun een minute 
Maor met mekare he-w de tied 

Ik bun een toon 
Maor met mekare bunne wi’j een klinkend lied 

Ik bun een letter 
Maor met mekare bu-w een mooi verhaal 

Ik bun een klank 
Maor met mekare vorme wi’j één taal 

Ik bun een pläntjen 
Maor met mekare bunne wi’j een hof 

Ik bun een draödjen 
Maor met mekare bu-w een lappe stof 

Ik bun een brokke 
Maor met mekare bu-w de brokkenpap 

Ik bun een naober 
Maor met mekare bunne wi’j één naoberschap! 

 
Gezien alle reacties is dit initiatief zeker voor herha-
ling vatbaar. Dus wie weet: wordt vervolgd? 
 

Janette van Egten 
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Goed Volk & samen verdan 
 
14 augustus 2022 - wát een stralende zomerzondag-
morgen …  
Vanuit alle windstreken zijn we neergestreken bij het 
KoffieSköpke aan de Oude Maat, nét buiten 
Zieuwent. In de theetuin van Jos en Annie ten Have 
staan de stoelen in een halvemaanvorm al gereed om 
ons, gasten, op deze zonnige ochtend te ontvangen. 
Om 10.00 uur begint hier een openluchtdienst in de 
streektaal met als thema ‘Samen verdan!’ 
 
Ds. Hans Hinkamp (PKN) en mevrouw Betsy 
Hummelink (RK) zijn onze voorgangers. De plannen 
lagen er al veel langer, maar het Covidvirus gooide 
roet in het eten. Maar nu we weer in grotere groepen 
bijeen kunnen en mogen komen, krijgt dit mooie 
initiatief toch een podium. 
Na het welkom door Betsy Hummelink zingen we 
samen ‘Dit is ne morgen as ooit den aersten, 
fluitende geetlings meldt het in koor’ ... in de 
streektaal, jawel! Ook voor een niet-Achterhoeker 
goed te begrijpen, al laat de uitspraak nog steeds te 
wensen over. De ‘Tukker’ naast mij, begrijpt precies 
wat ik bedoel. 
 
Als ds. Hans Hinkamp vraagt om het stil te maken in 
ons hart, spreekt de natuur een woordje mee. Juist 
op dat moment laat de kraaiende haan luidkeels van 
zich horen. Hiermee is de toon van deze bijeenkomst 
wel duidelijk gezet. Er heerst vanochtend een meer 
dan gastvrije sfeer, een blije sfeer en in deze prachtige 
omgeving zijn we allemaal samen ‘thuis’. 
 
Ook het gedicht, 
geschreven door Jantjen 
Hendriken, past precies bij 
de stemming deze 
ochtend: ‘Bli’j waen, mens 
te waezen, tussen and’re 
mensen in’. 
De ‘verhalende liedjes 
veur jong en heel old’, 
vertolkt door Goed Volk, 
zijn als een rode draad 
door de viering heen 
geweven. Ze zingen over 
de alledaagse dingen, 
bekijken de wereld met 
een open, soms 
nostalgische blik. Ook 
door de ogen van het 
haantje (toevallig?) op de 
Zelhemse kerktoren … Maar, net als bij het gedicht 
‘Eén naoberschap’ van Netty Hengeveld, voel ik me 
hierdoor verwant met al de mensen - goed volk - 

vanochtend om mij heen. Ik wil wel ‘samen verdan’ 
en ben daarin niet de enige. Dat blijkt overduidelijk 
als we bij de koffie/thee nog even napraten. ‘Dit is 
zeker voor herhaling vatbaar’, hoor ik, terwijl ik koffie 
haal voor mijn buurvrouw (‘n dikke 90 jaren jong). En 
ook: ‘Wat was dát mooi.’ En dit: ‘Ik word hier 
helemaal blij van.’ Of ‘Van verschillende kerken en 
tóch sámen zingen.’ 

 

Bij het bedankje van beide voorgangers aan Annie en 
Jos, die ons allemaal zó gastvrij hebben ontvangen, 
hoort een prachtig boeket. En samen met het applaus 
dat daarna klinkt, zorgt dit stiekempjes voor een 
ontroerde traan bij Annie. 
Tot slot geeft ds. Hans Hinkamp ons nog een 
passende en welgemeende raad mee: ‘Gao samen 
verdan en gao met God.’ 

 

Alles zat mee deze morgen, zo lijkt het. Een goede 
voorbereiding, echte samenwerking en veel helpende 
handen, zowel vanuit de Lichtenvoordse PKN-
werkgroep van de Johanneskerk, als uit de 
Zieuwentse pastoraatgroep van de H. Weren-
friduskerk. Zelfs de langstelige collectebuidels hebben 
goede dienst kunnen doen. (Maar dan moet je wel 
álle rijen langsgaan, heren collectanten …) 

 

Een beschrijving van de hele viering geven, dat wordt 
veel te lang. 
Ga, om alles nog eens rustig te bekijken en 
beluisteren, naar kerkdienstgemist.nl bij PKN 
Lichtenvoorde en dan naar de datum 14 augustus. 
Veel plezier! 

Anneke en Luuk Kouijzer  
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   Woord uit de Regio - Groei 
 
 
 
 
‘Groei’. Een woord waar ik een beetje allergisch voor 
ben geworden. Vooral als het gebruikt wordt in eco-
nomische, materiële zin. Want van die groei profite-
ren steeds minder mensen. En de onbetaalde reke-
ningen voor die groei stapelen zich in steeds hoger 
tempo op. Tot een berg die op omvallen staat. 
 
Als ik aan groei denk, dan denk ik eerlijk gezegd aan 
iets heel anders. Met name in verband met mensen. 
Dan denk ik aan groei in geluk, groei in voorkomen en 
oplossen van zorgen en problemen. En dat lukt alleen 
bij groei in verbondenheid.  
Of eigenlijk: groei in het besef van een verbonden-
heid die er al lang is. Namelijk afhankelijkheid van de 
aarde en al haar bronnen. We bestaan bij de gratie (!) 
van een goed functionerend en gezond ecosysteem. 
En de ‘groei’ die ik hierboven noemde gaat steeds 
meer ten koste van een gezonde aarde: lucht, water, 
ecosysteem. Dat bedoel ik met de ‘onbetaalde’ reke-
ningen. Wat mij betreft zou aan de aarde een hoge 
waarde moeten worden toegekend. En voor het ge-
bruik maken van die bronnen moet worden ‘betaald’. 
De aarde is niet ons plunderbezit. Daar betalen onze 
kinderen en kleinkinderen nu al de rekening voor en 
die wordt steeds hoger. 
Bovendien wordt voor onze ‘economische en materi-
ele/financiële groei’ ook door steeds meer mensen 
een hoge, veel te hoge prijs betaald. In gevaarlijk, 
onmenselijk en zwaar onderbetaald en onderge-
waardeerd werk. Een grof schandaal, vind ik. 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Al een groot deel van mijn leven kan ik het niet ver-
kroppen dat de leef-tijd (elk uur, week, jaar dat een 
mens leeft) van de ene mens miljoenen keren meer 
‘waard’ zou mogen zijn dan die van een ander. We 
leven immers allemaal bij de gratie (!) van de inzet 
van ieder mens, om de aarde niet te vergeten! Laten 
we die dan ook gelijk waarderen! 

 
Als ik aan groei denk, denk ik, geïnspireerd door de 
overlevering van de Bijbel, aan groei in dat besef. 
Met alle praktische gevolgen! 
 
 
Dirk Engelage,  
emeritus-predikant 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Reacties zijn welkom!  reacties@kwetal.nl
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Het volgende nummer . . .   
 

voor de maand oktober 2022 komt uit in de week 
voor zondag 2 oktober 2022.  
Kopij moet uiterlijk maandag 19 september 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. E. Tornij   37 96 91 
       vacature 
11. Mevr. W. ten Barge   37 31 97 
12. Mevr. J. Rouwhorst  37 36 62 
 
ADRESSEN: 
Ds. J.J. Hinkamp 
Dijkstraat 17 
7131 DM Lichtenvoorde 
tel. 37 14 09 
E-mail:  hans@hinkamp.info 
 

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

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

 

Beheer Johanneshof: mevrouw Ph. de Bruin-de Bruijn 
Klaasbos 1, 7131 SZ Lichtenvoorde 
tel. 06-21 37 62 37 : johanneshofbeheer@gmail.com 

 

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:johanneshofbeheer@gmail.com
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 4 september 
10.00 uur ds. F.A. Gijzel, Leiden 
aanvullende collecte: KIA, werelddiaconaat 
 
zondag 11 september 
10.00 uur ds. J.J. Hinkamp 
aanvullende collecte: bloemen kerk 
 
zondag 18 september 
10.00 uur ds. J.J. Hinkamp 
Herold 
aanvullende collecte: Herold 
 
zondag 25 september 
10.00 uur ds. J.J. Hinkamp 
AKZ-dienst, startzondag 
aanvullende collecte: onkosten AKZ-diensten 
 
zondag 2 oktober 
10.00 uur ds. W. Andela, Aalten 
aanvullende collecte: Vredesweek (PKN) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
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/

