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Beste lezer,  
 

Ieder jaar is het voor ons als commissie Vorming en Toerusting weer een uit-
daging om een breed en aansprekend programma samen te stellen. We wil-
len daarbij graag uitstralen dat we een open kerk willen zijn, waar verschil-
lenden meningen gehoord mogen worden. Juist in de ontmoetingen met 
elkaar, in de volle breedte van de oecumene, komen de mooiste en heel in-
spirerende momenten tot stand. Dit vraagt om respect en ruimte bieden.  
 

Met veel enthousiasme zijn we daarom als commissie weer op zoek gegaan 
naar boeiende en interessante onderwerpen voor een mooi programma. Als 
kerk willen wij u dan ook met veel plezier dit boekje voor het seizoen 
2022/2023 presenteren, met een opnieuw afwisselend aanbod aan activitei-
ten. We hopen de diverse lezingen ook als live-stream uit te zenden, zodat u 
ook op afstand ‘aanwezig’ kunt zijn.  
 

Voor wie is dit programma bedoeld? Het antwoord is: voor iedere belangstel-
lende. De activiteiten zijn ‘doordeweekse’ activiteiten, want kerk-zijn is niet 
alleen iets voor de zondag maar ook voor ‘door de week’. De toegang is gratis 
(tenzij anders vermeld). Consumpties zijn voor eigen rekening. 
 

De activiteiten vinden plaats in de Johanneshof, of in de Johanneskerk, adres: 
Rentenierstraat 9, 7131 DK Lichtenvoorde, tel. 0544-37 60 56.  
Er is volop parkeergelegenheid bij de AH supermarkt, bereikbaar via de Rich-
terslaan en Carel Looierstraat.  
 

Wij hopen dat dit aanbod mag voorzien in een behoefte en dat het mag bij-
dragen aan ons gezamenlijk doel: als kerk midden in de wereld staan. 
 

U bent van harte welkom! 
 
 
De commissie Vorming & Toerusting bestaat uit:  

Sjors Tamminga 
Ds. Hans Hinkamp 
Greta Kuijt-Gijsbers 
Wim Rutgers 

 

Informatie: Sjors Tamminga 
Diepenbrockstraat 13, 7132 AM Lichtenvoorde  

 tel. 0544-37 27 52  
 mail: sjors.tamminga@kpnmail.nl 
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INFORMATIE PROTESTANTSE GEMEENTE LICHTENVOORDE 
 

Kernwoorden voor onze gemeenten zijn: eenvoud, open- 
heid en hartelijkheid. We willen graag een levende en le- 
vendige kerkgemeenschap zijn. Daarvoor willen we graag de 
deur naar buiten open zetten: iedereen is van harte welkom! 
 

 
 

Hoewel de (burgerlijke) gemeente Oost Gelre gelegen is in een landelijk ge-
bied is het geen plattelandsgemeente. Toch ademt het kerkelijk leven wel de 
sfeer van gemoedelijkheid. De Protestantse Gemeente Lichtenvoorde omvat 
de kern Lichtenvoorde (13.000 inwoners) en de kerkdorpen Vragender, Lie-
velde, Zieuwent, Harreveld en Mariënvelde (totaal 7.000 inwoners). 
 

MEER INFORMATIE: 
Internet: www.pkn-lichtenvoorde.nl 
Facebookpagina: PKN Kerk Lichtenvoorde 
 
VRIJE INLOOPOCHTEND 
 

De Johanneshof heeft iedere woensdagochtend van 9.30 - tot 11.30 uur haar 
deuren geopend voor een vrije inloopochtend. De koffie is gratis. 

 

U kunt er terecht voor een praatje of 
een spelletje (rummikub, sjoelen, of een 
andere activiteit). Of zoek een plekje 
aan de leestafel.  
 

Daarnaast kunt u ook rustig binnen-
wandelen om de actuele expositie van 
dat moment te bewonderen.  
 

Kortom, of u nu komt voor een stukje gezelligheid, of om zomaar lekker rustig 
te zitten: u bent van harte welkom, ook in de vakantieperiode! 
 

Wanneer: iedere woensdagochtend, vanaf 9.30 uur 
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OPEN TAFEL 
 

Gezellig samen eten, één keer in 
de maand. Dat kan op de derde 
vrijdag van de maand. Van 
11.30 tot circa 13.30 uur staat in 
de Johanneshof de tafel voor u 
gedekt. Soms wordt er ouder-
wets gekookt, een andere keer 
wordt er een gerecht uit deze 
tijd geserveerd.  
 

Het is altijd gezellig en het smaakt zo lekker dat er over het algemeen weinig 
restjes zijn. 
 

De eigen bijdrage is € 5,- .  
 

Aanmelden bij:  Joke Rouwhorst, tel. 0544-37 36 62 
  of Annelies Romijn, 06-53 93 05 22. 
 

Wanneer:  derde vrijdag van de maand, 11.30 uur 
 
 
KLIEDERKERK 
Kliederkerk is een eigentijdse vorm voor kinderen en hun (groot)ouders. De 
kliederkerk duurt ongeveer 2 uur.  Het bestaat uit drie onderdelen: samen 
ontdekken, samen vieren en samen eten.  

 

Eerst gaan we spelenderwijs aan de slag met een bijbel-
verhaal. Na een uur samen ontdekken komen we bij 
elkaar in een kring voor het tweede deel: samen vieren. 
We sluiten af met deel drie: samen eten. Het is mis-
schien geen driegangenmenu (alhoewel?) maar in ieder 
geval wel héél gezellig. Met z’n allen aan tafel, jong en 
oud, en dan lekker smikkelen en smullen.  

 

Deelname is gratis. Een vrije gift bij de uitgang zou fijn zijn.  
 

Meer actuele informatie is te vinden  op de website: pkn-lichtenvoorde.nl 
en/of de facebookpagina van de Protestantste Gemeente Lichtenvoorde.  
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LAUDATO SI – ZORG OM ONZE WERELD  
Bisschop de Korte         donderdag 29 september 2022, 19.30 uur! 
 

‘Voortgedreven met de Kracht van Boven’ staat er op de auto van de pastoor 
van Hoofddorp. Hij rijdt namelijk in een elektrische Volkswagen Up en op het 
dak van zijn kerk liggen zonnepanelen. Ook onze Johanneskerk draagt het 
label ‘Groene kerk’. 
 

In de encycliek Laudato Si van paus Franciscus (een officieel schrijven, verta-
ling: ‘Gezegend zijt Gij’) gaat het over duurzaamheid en rechtvaardigheid. Het 
is een protest tegen wat de paus noemt een ‘cultuur van verspilling’. De aar-
de is een gave van God, die gekoesterd en beschermd moet worden.  
 

Bisschop Gerard de Korte, van het bis-
dom Den Bosch, is een warm pleitbezor-
ger 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 duur-
zame en rechtvaardige samenleving. Het 
woord van de paus vormt ook een op-
roep aan ‘alle mensen van goede wil’ om 
nu werkelijk werk te maken van het be-
houd 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   
 

U bent van harte welkom! Let op de aanvangstijd! 
 
Datum: donderdag 29 september 2022, 19.30 - 21.30 uur 
 

Info:  Sjors Tamminga, 0544-37 27 52, mail: sjors.tamminga@kpnmail.nl 
 

Foto: Marlies Bosch 
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STILTEWANDELINGEN 
 

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 mo-
gen ontdekken.  

We beginnen in de regel met een ge-
dicht ter bezinning en wandelen dan 
een klein uur in stilte. Het wandel-
tempo 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 geza-
menlijk 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 
 
 
P.V.G. SEIZOEN 2022-2023  
 

De Protestantse Vrijwilligersgroep (PVG) organiseert ook het komende sei-
zoen weer een aantal maandelijkse seniorenmiddagen. De middagen zijn op 
maandag en beginnen om 14.30 uur en eindigen om 16.30 uur. Voor data en 
invulling van het programma verwijzen wij naar ons kerkblad Op Weg en/of 
de website: pkn-lichtenvoorde.nl 
 

Wij wensen allen een prettig seizoen.  
 

Voor meer informatie over de PVG  
kunt u terecht bij: 
 

Mevr. A. Bosman-te Lindert,    
tel. 0544-37 25 87 
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WIJSHEID IN KLEUR  
Ds. Hans Hinkamp                donderdag 20 oktober 2022, 20.00 uur 
 

Theoloog en beeldend kunstenaar Ruud 
Bartlema verdiept zich al jarenlang in de 
joodse mystiek, waarbij de 22 letters van 
het Hebreeuwse alfabet een belangrijke rol 
spelen. Zijn project 'Wijsheid in kleur' bevat 
bij elk van die letters een schilderij. Daarbij 
vestigt hij o.a. de aandacht op de betekenis 
van de afbeeldingen en wijst hij op zijn spe-
cifieke kleurkeuze daarbij.  

 

Al eerder hebben we een aantal inspire-
rende afbeeldingen bekeken om samen te 
zoeken naar de betekenis er achter. Op 
verzoek geven we hieraan graag een ver-
volg. De leiding is in handen van ds. Hinkamp.  

 

Toegang gratis (vrijwillige bijdrage) 
 

Consumpties voor eigen rekening   
 

Datum: donderdag 20 oktober 2022, 20.00 – 22.00 uur 
 

Info:  Sjors Tamminga, 0544-37 27 52, mail: sjors.tamminga@kpnmail.nl 
 
THEMA-AVONDEN OP DANKDAG EN BIDDAG 
Naar goed gebruik is er op Dankdag en Biddag, om 19.30 uur, een kort 
avondgebed in de Johanneskerk. Na de kerkdienst staat de koffie klaar in de 
Johanneshof. Daarna is er aandacht voor een speciaal onderwerp. Dit is af-
hankelijk van de actualiteit, of wat er vanuit onze kerkgemeenschap aan de 
orde is. Informatie hierover zal verschijnen in ons kerkblad Op Weg, de web-
site en/of onze facebookpagina.  
 

U bent van harte welkom, zowel in de kerk als in de Johanneshof. Maar u 
bent natuurlijk ook vrij om een van beide onderdelen te bezoeken.  
 

DANKDAG: WOENSDAG 2 NOVEMBER 2022  
Aanvang: 20.30 uur. Koffie en toegang gratis. U bent van harte welkom! 
 

BIDDAG: WOENSDAG 8 MAART 2023  
Aanvang: 20.30 uur. Koffie en toegang gratis. U bent van harte welkom! 
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HET GLORIA VAN VIVALDI  
Mevr. Saskia van Lier      donderdag 17 november 2022, 20.00 uur 
 

Met het Gloria in de mis wordt er een link gelegd tussen hemel en aarde. Het 
is het gezang dat de engelen aanheffen wanneer God op aarde in een kribbe 
is gekomen. De hemel opent zich en drommen engelen vullen de kerkruimte 
om dit met aardse gelovigen te zingen. 
 

Vivaldi schreef zijn beroemde Gloria 
in D voor de ‘engeltjes’ van het Pio 
Ospedale, een meisjesweeshuis in 
Venetië. De dames zongen dit Gloria 
in de kerk achter de schermen, omdat 
de aanblik van deze vrouwen wel 
eens kon afleiden van de gedachte 
aan God.  
 

Het Gloria in D klinkt hemels en 
machtig, het roept precies het gevoel 
op dat past bij het ‘glorieuze’ mo-
ment in de mis dat de hemel zich lijkt 
te openen. Je moet je dan voorstellen 
dat je in een kerk bent waar dat ge-
voel in beeld wordt bevestigd. Beeld, 
ruimte, liturgie en muziek kunnen 
dan perfect samenvallen.  

 

In deze lezing neemt Saskia van Lier u mee door het Gloria van Vivaldi én 
door de kerkbeelden. Delen van het Gloria klinken en beelden worden er bij 
getoond.  
 

Saskia van Lier studeerde Klassieke talen en Godsdienstwetenschappen aan 
de Rijksuniversiteit van Groningen. Ze is deskundig op het gebied van kerk-
gebouwen en christelijke kunst. 
 

Toegang gratis (vrijwillige bijdrage)  
 

Consumpties voor eigen rekening   
 

Datum: donderdag 17 november 2022, 20.00 – 22.00 uur 
 

Info:  Sjors Tamminga, 0544-37 27 52, mail: sjors.tamminga@kpnmail.nl 
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CHRISTMAS CAROLS  
Met de Rainbowband        maandag 19 december 2022, 19.30 uur 
 

Een prachtige oude Engelse traditie is het samen zingen van kerstliederen. 
Maandag 19 december is er om 19.30 uur in de Johanneskerk een sfeervolle 
kerstavond. De muziek wordt verzorgd door de altijd enthousiaste Lichten-
voordse Rainbowband, o.l.v. Tonnie Weikamp. Dominee Hans Hinkamp zal 
een kerstverhaal vertellen.  
 

 
 

Iedereen, van jong tot oud, is van harte uitgenodigd om mee te zingen (maar 
alleen luisteren mag natuurlijk ook!). U bent van harte welkom en ... neem 
ook iemand mee: wel zo gezellig, want hoe meer zielen hoe meer vreugd’!  
 
IN GESPREK 2023 – EEN GOED VERHAAL 
Woensdag 25 en donderdag 26 januari 2023 in de Johanneshof 
 

Met elkaar in gesprek gaan. Het is een waardevol 
onderdeel van het kerk zijn. Bij deze activiteit zijn 
er volop mogelijkheden om een onderwerp aan te 
kaarten. Letterlijk, want de kaarten van het spel 
‘Het Goede Verhaal’ komen op tafel en nemen ons 
mee op een ontdekkingstocht door de wereld van 
geloof en het dagelijks leven. Het is een spel uitgebracht door de landelijke 
kerk, voor jong en oud. Er komen Bijbelse verhalen voorbij, maar je hoeft er 
geen speciale Bijbelkennis voor te hebben.  
 

Toegang gratis. U bent van harte welkom! Let op de aanvangstijden! 
 

Datum: woensdagmiddag 25 januari 2023, 14.30 uur  

 donderdagavond 26 januari 2023, 20.00 uur 
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BLOEMSCHIKKEN  
 

Wij gaan weer met veel plezier van start met een nieuw seizoen bloemschik-
ken. Onze creativiteit kunnen we hierbij naar hartenlust uitleven. Het is han-
dig als u zelf wat klein gereedschap zoals een schilmesje en draadtangetje 
meeneemt en vanzelfsprekend de bloemen, het groen of ander materiaal 
waarmee u aan de slag wilt. Oasis en draad zijn aanwezig. Op de avonden zal 
het voorbeeld voor de volgende keer aanwezig zijn. 
 
2022   onderwerp 
13 oktober  vrij stuk 
27 oktober  dubbelstuk met bolletjes 
10 november  pijpjesstuk 
24 november  dubbelboeket 
15 december  kerststuk 
 
2023   onderwerp 
09 februari  vrij stuk 
23 februari  waaierstuk 
09 maart  paraplu 
23 maart  paasstuk 
 
De kosten zijn € 4,- per avond. De koffie is bij de prijs inbegrepen. 
De avonden zijn altijd op donderdag, om 19.30 uur. We drinken eerst koffie 
en gaan daarna met zijn allen aan de slag. 
 
U kunt zich aanmelden bij: 
 

Carelien Lensink, tel. 0544-37 24 14, email: lensink-46@ziggo.nl 
 

Henny ter Horst, tel. 0544-37 44 50 
 

Gerda Klein Gunnewiek, tel. 0544-37 18 98 
 
Hartelijke bloemengroet, 
Henny, Gerda en Carelien 
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Kennis is maar de helft  
Pastoor Casper Pikkemaat donderdag 16 februari 2023, 20.00 uur 
 

Dat het leven geen rechte lijn is, daarvan is pastoor Casper Pikkemaat heel 
goed doordrongen. Dat geldt voor het persoonlijk leven van mensen, maar 
ook voor het kerkelijk leven. Ons leven gaat via wegen en omwegen en soms 
zijn er onvermoede afslagen. 
 

Enige tijd geleden was er voor pas-
toor Pikkemaat zelf zo’n voor velen 
onvoorziene afslag. Van fulltime 
pastoor, met o.a. een aantal mooie 
jaren in Lichtenvoorde en de bijbe-
horende kerkdorpen en daarna als 
pastoor in Tubbergen en omgeving, 
maakte hij de overstap naar een 
deeltijdbaan als priester en als do-
cent levensbeschouwing aan het 
Carmel College in  Oldenzaal. Hij is 
daarmee priester tussen kerkban-
ken en schoolbanken.  
 

Twee werelden van verschil? Of zijn er ook overeenkomsten? Kun je het mys-
terie van het geloof vatten in woorden? Of is het meer (groter) dan dat? 
 

Het thema voor deze avond is ‘kennis is maar de helft’. Met deze titel en met 
de passie van pastoor Pikkemaat voor geloof, jongeren en geloofsbeleving 
belooft het een heel boeiende en inspirerende avond te worden. Iedereen is 
van harte welkom! 
 

Toegang gratis (vrijwillige bijdrage)  
 

Consumpties voor eigen rekening   
 

Datum: donderdag 16 februari 2023, 20.00 – 22.00 uur 
 

Info:  Sjors Tamminga, 0544-37 27 52, mail: sjors.tamminga@kpnmail.nl 
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AKZ-KERKDIENSTEN 
 

Diverse keren per jaar organiseren we in de Johannes-
kerk AKZ-kerkdiensten. De afkorting AKZ staat voor 
Anders Kerk Zijn. Het ‘andere’ vertaalt zich bijvoor-
beeld in de muzikale medewerking van de eigen canto-
rij (in verschillende stijlen, al dan niet met een combo), 
gastkoren of een gospelband. Er is van alles mogelijk! 
 

Maar ook in de vormgeving is er (nog) meer speelruim-
te, zoals vertellingen in plaats van een overdenking, 
ruimte voor gesprek en meer interactie, of meer me-
dewerking van gemeenteleden. Al met al: kerkdiensten 
met méér! Dus laat je gewoon verrassen!  

 

Voorbeelden van AKZ-diensten zijn: een blueskerkdienst, dialectdienst in de 
Achterhoekse streektaal en een Top2000 kerkdienst. Uiteraard is iedereen 
ook hier van harte welkom. De gratis koffie na afloop hoort er bij!  
 
WISSELEXPOSITIES 
 

In de Johanneshof is ruimte om exposities tentoon te stellen. De invulling 
hiervan zal heel wisselend zijn. Gezocht wordt naar een afwisseling van expo-
sities van mensen uit eigen kring, kunstenaars en andere belangstellenden.  
 

 
 

Voor de actuele invulling verwijzen we naar de diverse media. Maar het leuk-
ste is natuurlijk dat u zelf van tijd tot tijd binnenwandelt om te komen kijken. 
Voor de exposities zijn een aantal wissellijsten, in eigen beheer, beschikbaar. 
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De erfenis van de vaderen  
ds. Hans Hinkamp      donderdag 16 maart 2023, 20.00 uur 
 

Met als titel ‘de erfenis van de vaderen’ gaat ds. Hans Hinkamp in op de rol 
van de mensen die ons voorgaan op onze levensweg. Een woordenboek ver-
taalt het woord ‘vaderen’ met: voorouders. Ieder mens neemt op de weg 
door het leven de herinneringen en ervaringen uit het verleden mee. Wat 
krijg je mee als kind? Bewust en/of onbewust? Waar de een de jeugdherinne-
ringen omarmt en ze als een zegen ervaart, daar is het voor de ander een last 
en een worsteling om ze los te kunnen laten. 
 

 
 

In de boeken ‘Knielen op een bed violen’ van Jan Siebelink, ‘Magdalena’ van 
Maarten ’t Hart en ‘Dorsvloer vol confetti’ van Franca Treur zien we het the-
ma ‘de erfenis van de vaderen’ terugkeren. Verbindende factor is dat alle drie  
schrijvers opgroeiden in een streng christelijk gezin. Hoe ga je hiermee om? 
Waar komt dat vaak als beklemmend ervaren geloof vandaan? Wat valt hier 
theologisch over te zeggen? Kennis van de boeken is niet nodig. Het wordt 
zeker geen boekbespreking. Al met al: een avond over jeugdherinneringen en 
de rol van geloof. 
 

Toegang gratis (vrijwillige bijdrage) 
 

Consumpties voor eigen rekening   
 

Datum: donderdag 16 maart 2023, 20.00 – 22.00 uur 
 

Info:  Sjors Tamminga, 0544-37 27 52, mail: sjors.tamminga@kpnmail.nl 
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VRIJHEID – VERLEDEN EN HEDEN  
Dhr. Theo Vleugels       donderdag  20 april 2023, 20.00 uur 
 

In Nederland zijn 180.000 mensen door de Oorlogsgravenstichting geregi-
streerd als oorlogsslachtoffer. Mannen, vrouwen en kinderen die hun leven 
verloren tijdens de Tweede Wereldoorlog of tijdens gewelddadige conflicten 
daarna – zoals in voormalig Nederlands-Indië en tijdens recente vredesmis-
sies. 
 

Al deze mensen hebben een verhaal, 
hoe kort en eenvoudig ook. De Oor-
logsgravenstichting wil de herinnering 
aan deze mensen levend houden. Dit 
doen zij door hun verhalen te verzame-
len en te delen op onze website en 
door het onderhouden van de 50.000 
Nederlandse oorlogsgraven overal in de 
wereld. 
 

Generaal-majoor b.d. Theo Vleugels is 
sinds 1 oktober 2016 algemeen direc-
teur van de Oorlogsgravenstichting. De 
heer Vleugels wil zich de komende ja-
ren met name richten op de verdere 
invulling van de missie van de Oorlogs-
gravenstichting om aan de hand van de 
verhalen van oorlogsslachtoffers bij te 
dragen aan het besef dat vrede, vrijheid 
en veiligheid niet vanzelfsprekend zijn. 
 

 
Toegang gratis (vrijwillige bijdrage) 
 

Consumpties voor eigen rekening  
 

Datum: donderdag 20 april 2022, 20.00 – 22.00 uur 
 

Info:  Sjors Tamminga, 0544-37 27 52, mail: sjors.tamminga@kpnmail.nl 
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IN EN ROND DE SLANGENBURGSE KERK               zondag 7 mei 2023 
 

‘Slangenburgse kerk’, dat is de naam van de kerk die buiten Doetinchem in 
de Slangenburg staat. Er is naast de kerk ook een kasteel en een Abdij in de 
Slangenburg. Wellicht hebt u weleens een wandeling gemaakt in de buurt 
van het kasteel. Dat betekent nog niet dat u de kerk hebt gezien, want die 
ligt net iets buiten het wandelgebied (IJzevoordseweg 35), maar ook rond de 
kerk kun je goed wandelen. 
 

 
 

Ruim zes jaar geleden heeft de Protestantse Gemeente Doetinchem gekozen 
voor de Slangenburgse kerk als locatie voor een pioniersplek en de landelijke 
kerk gaf toestemming en ondersteuning voor het pionieren in de Slangen-
burg. Het is een monastieke pioniersplek: ‘Woorden als spiritualiteit, medite-
ren, beleving en stilte klinken ons als muziek in de oren. Wij richten ons op 
mensen binnen en buiten de kerk die op zoek zijn naar zin en hopen dat ze 
bij ons en met ons een spoor van God vinden. Inmiddels bieden wij, als pio-
niersteam, heel wat activiteiten aan, naast onze kernactiviteit: wandeling op 
de vrijdag met inhoud (voorafgaande aan de wandeling hebben we een me-
diatief moment rond een thema dat ook meegaat tijdens de wandeling)’. 
 

Er valt nog veel meer te vertellen en te ontdekken in en rond de Slangen-
burgse kerk. Dat gaat u meemaken als u zich opgeeft voor deze activiteit: 
 

OPGAVE VERPLICHT! (Voor 1 mei) bij Sjors Tamminga, 0544-37 27 52,  
of via email: sjors.tamminga@kpnmail.nl 
 

Vertrek:  14.30 uur vertrek bij de Johanneshof 
 

Kosten:  € 5,- per persoon 
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Kort overzicht programma 2022 - 2023 
 
☐ Laudato Si - Zorg om de wereld        donderdag 29 september 2022 
     Bisschop Gerard de Korte                aanvang 19.30 uur!  
 
☐ Wijsheid in kleur               donderdag 20 oktober 2022 
     Ds. Hans Hinkamp 
 
☐ Dankdag              woensdag 2 november 2022 
  
☐ Het Gloria van Vivaldi         donderdag 17 november 2022 
     Mevr. Saskia van Lier 
 
☐ Christmas Carols met de Rainbowband  maandag 19 december 2022 
                     aanvang 19.30 uur! 
 
☐ Gespreksmiddag in de Johanneshof  woensdag 25 januari 2023 
 
☐ Gespreksavond in de Johanneshof    donderdag 26 januari 2023 
 
☐ Kennis is maar de helft             donderdag 16 februari 2023 
     Pastoor Casper Pikkemaat 
 
☐ Biddag                       woensdag 8 maart 2023 
 
☐ De erfenis van de vaderen                 donderdag 16 maart 2023 
     Ds. Hans Hinkamp 
 
☐ Vrijheid – verleden en heden      donderdag 20 april 2023 
     Dhr. Theo Vleugels 
 
☐ In en rond de Slangenburgsekerk                zondag 7 mei 2023 
 

 


