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Eeuwigheidszondag 2022 
 

Een kaarsje voor jou 
 

Voor jou brand ik een kaarsje, 
jij was een schijnend licht 

voor elk die op je weg kwam, 
je deelde het bericht 

van Wie je altijd troostte, 
Wie jou had opgericht, 

jouw warme goede woorden 
wierpen een nieuw gezicht 

op alledaagse zorgen, 
vormden een evenwicht. 

 

Voor jou brand ik een kaarsje 
als teken van Zijn Licht. 

 

Coby Poelman-Duisterwinkel 
Bron: gedichtensite.nl 
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 Principes 
 
De afgelopen week veel nagedacht over het 
woord ‘principe’. En over het woord ‘principi-
eel’. Soms kom je mensen tegen van wie gezegd 
wordt: ’Dat is een principieel iemand. Iemand 
met principes.’ Over het algemeen komt dat 
positief over. Want je weet wat je aan zo ie-

mand hebt. Principieel zou je zomaar kunnen vervan-
gen door het woord betrouwbaar. 
 

Maar waar komen die principes die je hebt vandaan? 
Je bent er niet mee geboren. Ze hebben zich in de 
loop van je leven ontwikkeld. Ontwikkeld vanuit din-
gen die je meemaakte. Die je las. Die mensen je 
doorgaven. Aanvankelijk nog wat zoekend misschien. 
Maar steeds meer leidend tot een overtuiging. Tot 
een standpunt. Tot een mening waarvoor je staat. 
Zelfs als anderen anders denken, andere principes 
hebben, blijf jij trouw aan jouw principes. 
Ergens las ik dit: ‘Principes zijn min of meer afspraken 
die je met jezelf maakt over ‘hoe zaken horen te zijn’. 
Ze vormen als het ware het raamwerk van je leven.’ 
Toen ik dat las dacht ik: niet alleen het raamwerk. 
Maar ook de basis. De grond waarop je staat. En dat 
je principes hebt is niet alleen prettig voor anderen 
die weten wat ze aan je hebben. Het is ook prettig 
voor jezelf. Het geeft je sturing. 
Nog een keer die vraag. Waar komen die principes 
vandaan? Hoe hebben die zich bij jou en mij ge-
vormd? Een grote bijdrage aan die vorming komt 
vanuit mijn opvoeding. Vanuit de normen en waar-
den die ik meekreeg. Meekreeg van thuis. Van school. 
Van vrienden. Van het (in mijn geval christelijk) ge-
loof. En de hoofdgedachte in die normen en waarden 
had altijd te maken met eerlijkheid of, om een moei-
lijker woord te gebruiken, met gerechtigheid. 
 

Een woord dat steeds opkomt als ik over principes 
nadenk is het woord ‘geweten’. Het is niet hetzelfde, 
maar zoals ik het bekijk heeft het woord geweten wel 
met het woord principe te maken. Let wel, ik zeg: 
zoals ik het bekijk. Dat zeg ik, omdat ik bedenk dat 
iemand ook principieel kan zijn op een manier die het 
moeilijk maakt daar het woord geweten aan te kop-
pelen. Iemand kan als principe hebben dat hij of zij 
nooit, maar dan ook nooit, iets in een collectebus zal 
gooien of zal overmaken aan welk goed doel dan ook. 
Ook geen geld voor de voedselbank dus. Laat ieder-
een zichzelf maar zien te redden. Iemand kan als 
principe hebben dat Nederland vol is, en dat er geen 
plek meer is voor anderen. Zelfs niet voor mensen die 
uit een oorlogsgebied vluchten. 
Geweten. Betekent zoiets als: een innerlijk besef van 
goed en kwaad. Zoiets als: het vermogen om te kun-
nen weten wat je zou moeten doen. Zou moeten 

doen om het leven eerlijk en rechtvaardig te maken. 
Eerlijk en rechtvaardig voor iedereen. 
Geweten. Je kan dingen weten. Je kan weten wat 
eerlijk en rechtvaardig is. Je kan het weten omdat het 
je verteld is. Thuis. Op school. Door vrienden. En van-
uit de Bijbel. Zoveel voorbeelden en verhalen. Verha-
len over wat eerlijk is. Wat rechtvaardig is. En alles 
nog eens kort samengevat: God liefhebben. En dan 
komt het: je naaste liefhebben als jezelf. Duidelijker 
kan het niet. In principe ga je zó om met anderen als 
je zou willen dat er met jou wordt omgegaan. 
 

Stel, er komt een dictator ons land binnenvallen. Je 
huis ligt in puin. Je zit met je kinderen dag en nacht in 
een schuilkelder. Je man is aan het front. Wat een 
opluchting als je dan in een ander land welkom bent. 
Stel, je wordt ziek. Je raakt je baan kwijt. Je weet niet 
meer hoe de eindjes aan elkaar te knopen. En dan is 
daar de voedselbank. Met al die vrijwilligers. Vrijwil-
ligers die begrijpen hoe groot en moeilijk die stap was 
om daar naar binnen te gaan. Wat een opluchting. 
 

Mensenrechten worden geschonden. Amnesty komt 
met cijfers. We kunnen er niet omheen. We weten 
ervan. Ons geweten gaat spreken. Het geweten van 
Kamerleden gaat spreken. ‘Niet naar Qatar’, zeggen 
ze. Maar er spelen meer belangen. Belangen die be-
langrijker zijn. Eigenbelangen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Principes kunnen veranderen. Bijvoorbeeld omdat je 
meer gelezen hebt over iets. Meer gehoord hebt. 
Met mensen gesproken hebt. Dat wordt met mooie 
woorden ‘voortschrijdend inzicht’ genoemd. Dan is 
er, lijkt me, niets mis met het veranderen of bijstellen 
van een principe. Maar als je een principe laat vallen 
omdat het jou beter uitkomt, dan klopt er iets niet. 
Dat is niet eerlijk, niet rechtvaardig  
Wat heb je over voor je principe? Wat wil je ervoor 
inleveren? Dat geweten dat weet het wel. Dat gewe-
ten weet van dat liefhebben van je naaste als jezelf. 
Of zoals ook wel gezegd wordt: ’Wat jij niet wilt dat 
jou geschiedt, doe dat ook een ander niet.’ Mooi 
gezegd. Nu nog doen. Of, om in voetbaltaal te spre-
ken, geen woorden maar daden. Vanuit je geloof. 
 

marja 
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Pastorpraat 
 

Niet gedacht dat we als maatschappij toch nog 
weer wat dichter bij de natuur zouden komen. 
Want jarenlang leek het zo vanzelfsprekend: als 
de bladeren vallen en het buitenshuis kouder 
wordt (bijna als een automatisme) binnenshuis 

de verwarming maar een stukje opdraaien. Maar dat 
automatisme is inmiddels in vele huishoudens verle-
den tijd. Als er zo’n direct verband is tussen verwar-
ming en stookkosten en er een serieus prijskaartje 
hangt aan een graadje meer of minder, ga je echt wel 
nadenken. Het maakt je dankbaar voor de zonnestra-
len die het huis gratis verwarmen. En ’s avonds pak-
ken we er maar een dekentje bij, al dan niet elek-
trisch verwarmd. 
 

 

Gelukkig is de Johanneshof, vanwege de warmte-
pomp, altijd op een plezierige temperatuur. Daarom 
pak ik nu af en toe mijn laptop en ga naar de Johan-
neshof, om niet de verwarming op mijn werkkamer 
aan te hoeven zetten. Zo groeide het idee om met de 
gemeente Oost Gelre contact op te nemen om te zien 
of het niet mogelijk is een roulatiesysteem te maken 
waarbij iedereen die dat wil dagelijks ergens terecht 
kan voor wat gratis verwarming en een kop koffie. 
 

Want niet alleen wij hebben onze inloopochtend, in 
de Johanneshof. Ook bij de Treffer (KBO) en bij bijv. 
buurthuis Den Diek kan men terecht. Op dit moment 
is er overleg met de gemeente om te kijken wat er 
gezamenlijk mogelijk is. Men staat heel positief ten 
aanzien van dit plan. Dus ik hoop dat het een vervolg 
krijgt, zeker als de temperaturen echt gaan dalen: 
thuis de verwarming omlaag en buitenshuis naar een 
inloopmogelijkheid. Het kan ook mooie ontmoetin-
gen opleveren. Onze beheerdersgroep heeft al aan-
gegeven mee te willen doen! 

 
 
 

Wat dat betreft kunnen we best wat hartverwarmen-
de gelegenheden gebruiken. Want de onrust in de 
wereld wordt bepaald nog niet minder. De ontwikke-
lingen in de oorlog in de Oekraïne, de vérstrekkende 
gevolgen hiervan, en de houding van de Russische 
president Poetin geven vooralsnog weinig aanleiding 
tot optimisme. Maar ook in eigen land zijn er diverse 
onruststokers die elke gelegenheid aangrijpen om 
anderen in een kwaad daglicht te stellen. Nu mag 
kritiek (en zeker onrecht) benoemd worden, maar 
dan wel graag op een opbouwende wijze met concre-
te suggesties om te werken aan een betere wereld. 
 

Dát is tenminste de manier die mij binnen onze kerk 
aanspreekt. Niet alleen klagen (alhoewel we onze 
zorgen uit mogen spreken in ons smeekgebed), maar 
zelf ook opbeurende activiteiten aanbieden en orga-
niseren. Gelukkig kunnen we terugkijken op diverse 
mooie momenten. De Startzondag bij het begin van 
het nieuwe kerkelijke seizoen was heel gezellig 
(waardoor we wel iets ‘door de tijd heen gingen’, 
maar dat is dan een leerpunt). De lezing van bisschop 
De Korte over de zorg om de aarde en het leven werd 
positief ontvangen en was een mooie ontmoeting. 
 

Inmiddels zijn we ook een geslaagde en gezellige 
Kliederkerk, een PVG-middag, een fraaie stiltewande-
ling, samen speuren naar ‘Wijsheid in kleur’, en een 
AKZ-dienst met prachtige Klezmermuziek (Hutspot!) 
verder. Dat is, alles bij elkaar, best heel wat! De reac-
ties hierop zijn een steun in de rug om op deze voet 
verder te gaan, om samen te werken aan een kerk die 
gezien mag worden! Zo hopen we ook de komende 
tijd weer samen een warme en bemoedigende kerk 
te zijn. 
 

Met een hartelijke groet, 
Hans Hinkamp 
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Verjaardagen 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
Jarigen 
 
 

7 november Dhr. J.H. Beernink 
  Bilderdijkstraat 5 
  7131 NH Lichtenvoorde 
  84 jaar 

13 november Dhr. R. Meijer 
  Johannes Vermeerstraat 22 
  7131 SB Lichtenvoorde 
  87 jaar 

14 november Dhr. W.G. Rutgers 
  Winterswijkseweg 39 
  7134 NC Vragender 
  79 jaar 

18 november Dhr. W. Heuzinkveld 
  Broekboomstraat 6 B 
  7131 DW Lichtenvoorde 
  76 jaar 
 
 
 
 
 

Bloemen vanuit de kerkdienst 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

26 november Dhr. B.J.W. Smeitink 
  Scheidingsweg 21 
  7137 PA Lievelde 
  91 jaar 

  Mevr. J.G. Wamelink-Aarnink 
  G. J. Doorninkweg 4 
  7131 NX Lichtenvoorde 
  76 jaar 
28 november Mevr. A.G. Wissink-van Lochem 
  Planetenstraat 44 
  7131 HA Lichtenvoorde 
  77 jaar 
 
1 december Dhr. J.H. Lensink 
  De Leest 30 
  7131 LH Lichtenvoorde  
  79 jaar 
5 december Dhr. G.W. van Lochem 
  Hofesch 23 
  7131 TC Lichtenvoorde 
  82 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. 
 
 
 

 
 

 
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. 
 

 
 
 

 

25 sept De heer en mevrouw te Bokkel 
Beukstraat 2 

2 okt Mevrouw Oortgiese-Hoijtink 
Kerkhoflaan 7 

9 okt Mevrouw Schuurman-Nijhof 
Esstraat 10-28 

16 okt De heer en mevrouw Mombarg 
Hofesch 23 

23 okt            De heer en mevrouw Heuzinkveld
            Switbertushof 27  
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In memoriam Willemien Helmink-Wassink 
 

Woensdag 5 oktober waren we in de Johanneskerk 
bij elkaar om het leven van Willemien Helmink-
Wassink te gedenken. Ze werd 87 jaar, waarvan 67 
jaar aan de zijde van haar man Jan. Afgelopen zomer 
vond ze onderdak in verzorgingshuis de Hof van 
Flierbeek, waar Jan al verbleef. Een goede tijd volgde, 
met tijd voor samen én tijd voor zorg. 
 

22 september brak ze bij een val haar heup. Een ope-
ratie hoorde niet meer tot de mogelijkheden. Met 
pijnbestrijding mocht ze terug naar de Hof van Flier-
beek waar ze op 28 september in alle stilte het leven 
losliet. Ze deed dat in vertrouwen op een ander be-
staan, vanuit een geloof dat haar bemoedigde. 
 

Willemien Wassink groeide op op een kleine boerde-
rij aan de Oude Aaltensebinnenweg, in een gezin met 
zus Hanna, broer Johan, de ouders en met meerdere 
generaties onder één dak. Dat was niet altijd gemak-
kelijk. Het was flink aanpakken. In februari 1953 leer-
de ze, via een toneeluitvoering van de kerk, Jan Hel-
mink kennen. Ruim twee jaar later klonk het jawoord 
in de Johanneskerk. Ook Jan trok daarna bij het boer-
derijtje in. In 1963 werd er verhuisd naar de Dwars-
dijk in Vragender. Inmiddels waren er drie kinderen: 
Wilma, Henriëtte en Wim. 
 

In 1985 werd het tijd voor een rustige oude dag, aan 
de Willemshof in Lichtenvoorde en later aan de Gebr. 
Ketteringstraat. Maar een écht rustige oude dag? Dat 
zat niet in haar aard. Met schoonmaken bij anderen, 
hobby’s en kleinkinderen waren de dagen snel ge-
vuld. In de dienst vertelden kleinkinderen over bij-
zondere herinneringen aan hun ‘Oma Lichtenvoorde’. 
 

Daarnaast was Willemien jarenlang als ouderling druk 
voor de kerk. Als kerk zijn we dankbaar voor haar 
inzet. Bij haar afscheid als ouderling kreeg ze een 
briefje van de kindernevendienst, met de tekst: ‘Als 
God een deur sluit … opent Hij een venster!’ Die 
woorden hadden betekenis voor haar. Het kaartje 
droeg ze twaalf jaar lang bij zich, waar ze maar ging. 
Uit de Bijbel klonken woorden over Jezus, als de goe-
de herder, die zichzelf de deur noemt naar een leven 
in volheid. In die hoop leefde en stierf Willemien 
Helmink-Wassink. 
 

Dat haar man Jan en overige familie troost mogen 
vinden in Gods trouw en bij hun dierbaren. 
 

ds. Hans Hinkamp 
 
 

 
 
 
 

Gebed van de maand 
 
Deze keer een gebed afkomstig uit de AKZ-kerkdienst 
van 23 oktober. Het is een Franciscaans gebed. Een 
vredeswens, met het oog op de spanningen in Oost-
Europa. Maar je kunt het natuurlijk heel wat breder 
nemen en het als een bemoediging zien voor ons 
allen. 
 

Als je gelooft 
dat een glimlach sterker is dan een wapen, 
als je gelooft 
in de kracht van een uitgestoken hand, 
als je gelooft 
dat anders-zijn een rijkdom is en geen gevaar, 
als je gelooft 
dat wat mensen bijeenbrengt 
belangrijker is dan wat ze verdeelt, 
dan is dat het begin van vrede. 
 
Als je de ander bekijkt 
met een beetje liefde, 
als je bereid bent 
de eerste stap te zetten 
en niet te wachten op de ander, 
als de blik uit een kinderoog 
jouw hart kan beroeren, 
als je vreugde vindt 
in de vreugde van anderen, 
als onrecht tegen een ander 
je evenzeer raakt als onrecht tegen jezelf, 
dan is dat het begin van vrede. 
 
Als je in een vreemdeling 
een broer, een zus, een naaste ziet, 
als je een beetje tijd kan geven 
gewoon uit liefde, 
als je gelooft 
dat vergeving verder reikt dan wraak, 
als je kan luisteren 
naar een zoekende 
die je tijd in beslag neemt 
en hem/haar toch kan toelachen, 
dan is dat het begin van vrede. 
 
Als je kritiek kunt aanvaarden 
zonder zelfverdediging, 
als je de eigen schuld 
niet afreageert op een ander, 
als je liever zelf benadeeld wordt 
dan iemand onrecht aan te doen, 
als je gelooft 
dat de vrede mogelijk is, 
dan is dat het begin van vrede. 
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Kerkenraadsvergadering  
van 21 september 2022 
 
Diaconie 
De voorbereiding voor de kerstattenties is be-
gonnen. Dit jaar ontvangen alle 75-plussers de 
attentie. In verband met het sterk stijgende 
aantal 75-plussers (nu 127) stelt de diaconie 

voor om in 2023 de leeftijd te verhogen naar 76 jaar 
en in de jaren daarna per jaar de leeftijd te laten stij-
gen naar 80 jaar. Dit ontmoet geen bezwaar.  
De viering van het Heilig Avondmaal blijft in de laat-
ste vorm gehandhaafd. Dus staand in een kring. In 
plaats van plastic bekertjes worden in het vervolg 
gewone kleine bekertjes gebruikt. De grote bekers 
blijven buiten gebruik.   
   
Kerkrentmeesters 
De draagkracht van het dak is sterk genoeg om de 
plaatsing van zonnepanelen op de Johanneshof mo-
gelijk te maken. Er is een offerte gevraagd.  
Er wordt, in nauw overleg met Johan Meerdink en 
Bas Tieltjes, gekeken naar een andere piano. De hui-
dige is 50 jaar oud en vertoont grote slijtage.  
Wat het collecteren in de kerk en thuis betreft, wordt 
geprobeerd of een QR-code bruikbaar is. De eerste 
keer zal dit worden geprobeerd in de kerkdienst van 
16 oktober voor een speciaal project van de diaconie. 
Daarnaast blijft de Givt-app bestaan, alsmede het 
gewone collecteren.     
 
Vacatures 
Een zestal ouderlingen is aftredend. Sjors Tamminga, 
Truus de Bruijn (beiden ouderling) en Lianne Tieltjes 
(diaken) geven aan hun ambtstermijn te verlengen. 
Van 3 anderen is het besluit nog niet bekend. Thea 
Brouwer stopt als diaken. De leiding van de kinderne-
vendienst kan versterking gebruiken.    
 
Beheer Johanneshof 
In de Johanneshof zullen 6 rookmelders en een hit-
temelder (keuken) worden geplaatst. De melders zijn 
aan elkaar en aan het brandmeldingssysteem gekop-
peld. Joke Lensink stopt in het beheer en Jan en Hen-
ny ter Horst komen de gelederen versterken.    
 
Vrijwilligersavond 
Na enkele jaren kan weer een vrijwilligersavond wor-
den georganiseerd. Als datum wordt afgesproken 17 
februari 2023.    
 
 
 
 
 
 

Rondvraag 
Op 1 oktober wordt een Tea Party gehouden met 
mensen die niet meer naar de kerk gaan. Besproken 
zal worden hoe deze mensen tegen de kerk aankij-
ken, of ze suggesties hebben en hoe deze mensen 
meer bij de kerk kunnen worden betrokken.  
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 

 
 
 

 
 
Verkoop Ni’je Wehmerhof 
 
Via het kerkenraadsverslag van 23 maart jl., weerge-
geven in het meinummer van Op Weg, hebben wij u 
al laten weten dat het college van kerkrentmeesters 
toen het voornemen had om de Ni’je Wehmerhof te 
gaan verkopen en de opbrengst te zijner tijd aan te 
wenden om het pand Rentenierstraat 5 te renoveren 
en verduurzamen. Inmiddels kunnen we u melden 
dat de Ni’je Wehmerhof is verkocht en dat de over-
dracht wellicht nog dit jaar kan plaatsvinden. 
Door de sterk gestegen bouwkosten en leverings-
onzekerheid voor bepaalde bouwmaterialen is het 
renovatieplan voor Rentenierstraat 5 nog niet verder 
ontwikkeld. 
Op gebied van verduurzaming wordt momenteel ook 
gekeken naar de pastorie. 
 

College van kerkrentmeesters, 
Frits van Lochem, secretaris/penningmeester 
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Nieuws van de diaconie 
 
Op zondag 16 oktober heeft Nina van Egmond van 
stichting SAKO een boeiende presentatie gegeven 
over hun project in Bangladesh, dat wij als diaconie 
ondersteunen.  
 
 
 
 
 
Zij was hiervoor speciaal met haar man uit Harmelen 
gekomen. Zij vertelde dat de wortels van de stichting 
in Zeeuws-Vlaanderen liggen en dat ze het heel bij-
zonder vond dat wij - uit het oosten van het land - 
aandacht voor hun stichting hebben en daaraan wil-
len bijdragen. 
 

 
De uitgangscollecte die bestemd was voor SAKO 
heeft tot nu toe ruim 200 euro opgeleverd. Voor het 
eerst kon er ook een donatie via een QR-code wor-
den gedaan.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De diaconie dankt u hartelijk voor uw bijdrage. 

Collecte Kerk in Actie 2022 - zending (Zambia) 
 

 
 
In Zambia groeit de kerk. Goed opgeleide predikan-
ten zijn hard nodig. De theologische faculteit aan de 
Justo Mwale University in Lusaka biedt kwalitatief 
goed theologisch onderwijs. Thijs en Marike Blok zijn 
als theologiedocenten door Kerk in Actie naar deze 
universiteit uitgezonden. De predikanten die zij, sa-
men met hun Zambiaanse collega’s, opleiden leveren 
een waardevolle bijdrage aan kerk en samenleving. In 
de opleiding is ook aandacht voor praktische onder-
werpen zoals hiv/aids, man-vrouwvraagstukken, 
mensenrechten, politiek, voedselveiligheid en kli-
maatverandering. 
 
Aanvullende collectes in november 
 2 november: kerk-tv 
 6 november: KIA, zending Zambia 
13 november: energie 
20 november: pastoraat 
27 november: onkosten AKZ-diensten 
 
De diaconie wil graag waar het noodzakelijk is hulp 
bieden. Laat het ons weten als u of iemand in uw 
omgeving hulp nodig heeft. Dit kan via een diaken, 
via de mail diaconie@pkn-lichtenvoorde.nl of telefo-
nisch via 0544-37 64 68. 
 

Namens de diaconie, 
Frits Schutten en Hans Tornij 

 
 
 
 
 
 
 

mailto:diaconie@pkn-lichtenvoorde.nl
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Dankdag - woensdag 2 november  
 
Na afloop van de kerkdienst (deze begint om 
19.30 uur) staan zoals gebruikelijk de koffie en 
thee klaar. Daarna gaan we in op de actualiteit. 
Dit hangt een beetje af van de laatste ontwikke-

lingen m.b.t. tot de actualiteit.  
 
Als er meer te vertellen is over het plan met de ge-
meente Oost Gelre om samen te werken aan het idee 
‘Laat elkaar niet in de kou staan’ doen we dat. Daar-
naast zijn er onze eigen plannen als kerk voor de toe-
komst. Hoever staat het met het eerdergenoemde 
werkgroepenmodel? En wat zegt Beatrice de Graaf in 
haar boekje ‘Crisis’? Wat het wordt? Gewoon komen! 
Aanvang: 20.30 uur. Koffie en toegang gratis. U bent 
van harte welkom! 
 

 
 
AKZ-dienst 27 november 
 
Zondag 27 november is er, op de eerste zondag van 
advent, een bijzondere AKZ-kerkdienst. In onze part-
nergemeente in Herold kent men heel veel advents- 
en kersttradities. Zoveel dat we aan één dienst niet 
genoeg hebben! 
Daarom willen we dit jaar in de hele periode van Ad-
vent en Kerst kijken naar de verhalen achter de 
Hernhutter-ster, de Schwibbogen, kerstpiramides, de 
Bergmännische Krippe en nog veel meer. 
Op 27 november maken we een begin met een mooi 
advents- en kerstproject. De dienst begint om 10.00 
uur en na afloop staat de koffie klaar. Graag tot ziens! 
 
 
 
 
 
 
 

 

Eeuwigheidszondag 2022 
 

Zondag 20 november is het Eeuwigheidszondag, de 
laatste zondag van het kerkelijk jaar. Het is de zondag 
waarop in onze kerk in het midden van de gemeente 
de namen worden genoemd van hen van wie wij af-
scheid moesten nemen in het jaar dat achter ons ligt. 
 

Wij gedenken het leven in het licht van Gods liefde en 
trouw. Wij doen dat door in de dienst een kaars aan 
te steken aan de Paaskaars, omdat we geloven dat de 
dood niet het laatste woord heeft. De Paaskaars staat 
voor de overwinning van het leven over de dood, 
door Jezus Christus. 
 

 
  

Koester de namen die wij hier gedenken, 

dat zij geborgen zijn in uw genade, 

dat zij gekend zijn bij U en bij ons. 

 

Iedereen is van harte uitgenodigd om deze bijzonde-
re kerkdienst op 20 november, om 10.00 uur in de 
Johanneskerk, bij te wonen. Na de dienst is er gele-
genheid om samen koffie of thee te drinken. 
 

De kerkdienst is te volgen (en terug te kijken) via:  
kerkdienstgemist.nl bij ‘PKN Lichtenvoorde’ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Verschijningsdatum Op Weg  
december : in de week voor 4 december. 

 

~~~~  

 

Inleveren van kopij kan tot en met  
maandag 21 november. 

De redactie                                
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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. 
 

Gebed van de zondag / gebed om de heilige Geest 
Na het consistoriegebed, de intochtspsalm, kyrie en 
gloria en/of de Wetslezing (Tien Woorden) en het lied 
kan het nu weer twee kanten op in de liturgie. Dat 
blijkt ook uit de bijdragen van de predikanten hieron-
der. De oecumenische en lutherse traditie kiezen 
voor het zondagsgebed. De gereformeerde traditie 
kiest voor een gebed om de Heilige Geest of om de 
opening van het woord. 
 

Het zondagsgebed van de oecumenische traditie sluit 
de voorbereiding af. Het vat als het ware alles wat 
gezegd en gezongen is nog eens samen en preludeert 
op (loopt vooruit op) de schriftlezingen van die zon-
dag. De zondagsgebeden horen zodoende bij het 
Leesrooster. Het daggebed is een ‘formuliergebed’ 
dat is te vinden in het Dienstboek bij de gegevens 
voor iedere zondag in het ‘Tijdeigen’. Het gebed heeft 
een gedenkende structuur: het roept een daad van 
God in herinnering (‘Gij die …’) en vraagt God de ge-
meente daaraan deel te geven (‘Geef ons ook … op-

dat …’). Ten slotte beroept het zich op Christus (‘Door 
uw Zoon, Jezus Christus, onze Heer’). 
 

Het gebed om de Heilige Geest wijst vooruit naar de 
schriftlezingen en de prediking. Het vraagt God Zijn 
Geest te zenden opdat de harten van de gelovigen 
opengaan, zij het woord horen en daarnaar zullen 
leven. Veelal is dit een ‘vrij’ gebed. 
 

Ten slotte dit. Wij eindigen gebeden met ‘amen’ – ‘zo 
is het’. Het is eigenlijk wel heel vreemd als de voor-
ganger zelf dat woord in de mond neemt, in reactie 
op de woorden die hij of zij net zelf heeft uitgespro-
ken. Het is een acclamatie, een be-aming die in de 
mond van de gemeente hoort. 
 

Dienstboek, een proeve. I. Schrift, Maaltijd, Gebed 
11-150 en 357-519; 782-785; 868-872 
 
 
 

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. Rian Veldman, Ds. Henriëtte Kauffmann-Schaap en ds. Bert Karel Foppen 

 
Nu gaan we ons richten op het Woord 
Voor mij vormt het ‘gebed van de zondag’ de over-
gang van 'de dienst van de voorbereiding' naar 'de 
dienst van de Schriften'. We hebben een beroep ge-
daan op Gods ontferming, en de noden van de we-
reld en de zorgen van ons eigen hart gedeeld met de 
Barmhartige. We hebben God de lof toegezongen, 
omdat haar liefde en trouw geen grenzen kennen. Nu 
gaan we ons richten op het Woord. We bidden om 
bezielende woorden en beelden bij het lezen en uit-
leggen van de Bijbel. Vaak klinkt al iets van de ‘kleur’ 
van de zondag of het thema van de Schriftlezing 
door; het gebed kleurt mee met de tijd van het jaar. 

 
 
Zo ligt bij Advent de nadruk op het verwachten van 
de komst van de Messias, en met Pinksteren vieren 
we de komst van de Geest van God die nieuwe inspi-
ratie geeft voor leven en geloven. Het gebed van de 
zondag sluit ik meestal als volgt af: ‘Zo bidden wij, 
door Jezus Christus, onze Heer’, door allen beaamd 
met een simpel 'Amen'. Of we sluiten af met een 
gezongen acclamatie zoals te vinden in het liedboek. 
 

Ds. Rian Veldman, 
Protestantse Gemeente Oegstgeest 
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Belangrijk onderdeel van de kerkdienst 
Ik vind dit een belangrijk onderdeel van de kerk-
dienst. Het is niet vanzelfsprekend dat de bijbellezin-
gen ons raken of aanspreken. Het is een wonder van 
Gods Geest als we juist dat ontvangen wat we nu in 
deze tijd nodig hebben, of dat nu bemoedigend of 
kritisch is. We gaan onder andere naar de kerk om 
leiding en richting van God voor ons leven te ontvan-
gen. 
 

Daarom lezen we in de Bijbel en overdenken we wat 
in deze lezing(en) op ons afkomt als de stem van God. 
Ik heb van Karl Barth geleerd dat Jezus het Woord 
van God is, het levende woord, en dat Hij in ons leeft 
door de Heilige Geest. Als dit gebeurt in een kerk-
dienst, is het heilzaam en worden we in ons geloof 
gevoed. Dit is ook mijn gebed bij het schrijven van 
een preek: dat de Heilige Geest niet alleen mij, maar 
ons allemaal aanraakt. 

Ds. Henriëtte Kauffmann-Schaap, 
Protestantse Gemeente Coevorden 

 
Bidden om tegenwoordigheid van Geest 
Ik kondig het gebed om verlichting vaak aan met de 
woorden: ‘Laten we, voordat we de Schriften ope-
nen, bidden om tegenwoordigheid van Geest.’ Het 
gebed om verlichting vindt in de klassiek gerefor-
meerde traditie waarin ik sta, plaats na de lezing van 
de Tien Woorden en het daaropvolgende lied. Het is 
daarmee het eerste ‘vrije’ gebed in de dienst. Hoe 
ziet dit gebed er concreet uit? 
 

Ik denk goed na over de aanspraak en kies deze be-
wust bij het thema van de dienst. Na een korte lof-
prijzing, een zo concreet mogelijke schuldbelijdenis 
(meestal werk ik één of twee geboden concreet uit) 
en een gebed om vergeving, vraag ik God of de 
Schriften door de werking/verlichting van de Geest zó 
open mogen gaan dat wij ook open mogen gaan 
(staan). 
 

Doorgaans bid ik deze woorden: ‘Geest van God, tot 
U bidden wij, wees aanwezig, open de Schrift voor 
ons hoofd en hart. Open ons hoofd en hart voor de 
Schrift. Geef dat de woorden ons zó mogen raken dat 
ons denken, willen maar ook ons voelen (weer) op U 
gericht raken. Verheerlijk Uw Naam in deze dienst.’ 
 

Soms benoem ik daarbij de weerstanden die in ons 
leven spelen (we zijn ook als kerkmensen toch niet 
van die altijd gelovige mensen?). Zelf zie ik het gebed 
om verlichting als een echt ‘inroepen van Gods aan-
wezigheid’. Dat is toch ook nodig. Was het niet 
Noordmans die zei dat als wij naar de kerk gaan, dit 
niet automatisch betekent dat God ook gaat? 
 

Ds. Bert Karel Foppen,  
Protestantse Gemeente Den Haag,  

wijkgemeente Bethlehemkerk 

Het Gloria van Vivaldi, 17 november 
 
Een prachtige avond over het Gloria  
van Vivaldi, door mevr. Saskia van Lier. 
 

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 meisjeswees-
huis 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 gevoel 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 Gods-
dienstwetenschappen 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, 20.00 – 22.00 uur 
 
Info: Sjors Tamminga, 0544-37 27 52, 
mail: sjors.tamminga@kpnmail.nl 
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Geleuf ’t no maor - Foto van vrogger 
 

 
 
Niemand op dizzen foto van maondag 25 september 
1944 laeft er maer. Op dizzen dag in de oorlog waz-
zen mien oppa en omma 25 jaor etrouwd. ’n Mooie 
statige foto. De foto ha-k tut veur kort nog nooit eze-
ne en kwam bi’j ’t opruumen veur ’t lechte. De foto 
blif mi’j bezig hollen; ik kan d’r lange naor kieken.  
Van links naor rechts Drika Schokkin (1922-2015), 
Dirkje Schokkin (1932-2021), Derk Schokkin (1892-
1973), Jan Schokkin (1930-2020), Lien Schokkin 
(1926-1992), Oma Schokkin (1896-1985), Johan 
Schokkin (1934-1975) en mien vader Hendrik Schok-
kin (1920-1989). 
 
25 jaor etrouwd. ’n Heugelijken dag, alhowal iede-
rene op de foto op de een of andere menere best wal 
ernstig kik. Maor wat wil i’j ok! 25 september 1944, 
de slag um Arem was mislukt en de bevri’jding waer 
wieter weg dan ooit.  Gin idee trouwens of dit ni’js al 
in Balle was deur edrongen - ik kan ’t niemand maer 
vraogen. 
Ik bun wal beni’jd wat veur gedachten iederene had; 
mien vader en latere ooms en tantes? Iederene met 
zien eigen gedachten en dreume ovver het laeven dat 
nog veur hun lag. Wat, waor, wee, wannaer, waor-
hen, ho en waorumme? 
 
Den jongsten op de foto (Johan) is ’t aerste storven, 
nog maor 40 jaor old, ome Jan is ’t oldste worden (90 
jaor). Waort bepaolde begrafenissen op ’n zeker 
moment in ’t laeven ’n soort van familiereünie wordt, 
he-w dat bi’j de leste 2 begrafenissen in 2020 en 2021 
deur al ’t corona-gedo emist.  
Op 8 december 2021 is as leste van de foto tante 
Dirkje estorven. Via de computer was ik bi’j de begra-
fenisse vanuut de gereformeerde karke in Kootwij-
kerbroek en mos ik inens waer denken an de begra-
fenisse van heur man maer dan 27 jaor gelaene. Dat 
was ok in Kootwijkerbroek vanuut dezelfde karke. 
Umdat dat nogal ’n endjen rieden is en deur ’n waar-
schuwing veur gladdigheid op de weg  (wat gelukkig 
metveel), wazze wi’j al bi’jtieds bi’j de karke.  

Wi’j wazzen ’t aerste op de parkeerplaatse en metene 
stoeven d’r ’n koster of een of anderen begrafenis-
kaerl naor buuten. He raeren Hellem en Zelhem an 
mekare  wat toch in hemelsname de bedoeling was. 
Ton wi’j zeiden da-w veur de begrafenisse kwammen, 
vroog he wat onze relatie tot de overledene was. 
Ovver dat ’t onze ome was, mos he effen naodenken. 
Ik dacht aerst nog dat hee ons toch van de parkeer-
plaatse af zol bonsjoeren. Maor nee, iets minder on-
vrendelijk zei e da-w de auto in de uutersten hook 
mochten parkeren. 
 
Naoderhand kon-k mi’j nog wal veurstellen dat de 
besten man wat verbouweraerd was. Wi’j hadden 
natuurlijk veur ons doon nette klere an veur ‘n begra-
fenisse, maor velen toch wal wat uut de toon bi’j de 
karkgangers uut Kootwijkerbroek. Een zwart pak of ’n 
mooien hood had ons zeker neet misstaone. 
 
Foto van vrogger - de foto intrigaert mi’j en ik zee ze 
zo waer veur mi’j. Allemaol herinneringen. Dat geldt 
ongetwiefeld ok veur de naobestaanden van de na-
men van leu wee-t ’t afgelopen karkelijk jaor bunt 
estorven. In dit geval neet allene maor herinneringen, 
maor ongetwiefeld ok verdreet. 
Op Eeuwigheidszondag op 20 november dit jaor gin 
foto, maor wordt wal eure namen op-eneumd in de 
karke. Wannaer de name klunk, warkt dat op ow 
gemood en met ’t anstaeken van een kaerse blieft ze 
in ‘t lecht, in laeven en in starven, altied naobi’j. 
 

Erik Schokkin 
 
 

 

 
Giften 
 

Via de brievenbus kwam een mooie bedankkaart 
binnen met daarin een gift ad € 20,-, bestemd voor 
de bloemendienst. Eveneens ontvangen voor de 
bloemendienst 2 giften van elk € 10,- via Truus de 
Bruijn een gift van € 5,- via Diny Schepers. 
Sjors Tamminga ontving € 10,- voor de diaconie.  
 

Alle gevers heel hartelijk dank. 
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P.V.G.-seniorenmiddag 17 oktober 2022 
 
Op maandag 17 oktober was er in de Johanneshof 
opnieuw een goed bezochte ouderenmiddag. Door 
velen worden deze middagen beschouwd als een fijn 
uitje. 
 
Onze voorzitster, mevrouw Truus de Bruijn, opende 
de middag met een hartelijk welkom aan iedereen. Zij 
las uit Romeinen 8: ‘Als God voor ons is, wie zal dan 
tegen ons zijn?’, waarna een gebed en het zingen van 
een lied volgden. 
 
Deze middag mochten we van de heer Rougoor uit 
De Heurne alles horen en zien over het ontstaan en in 
takt houden van poelen in het veld. Dit werd dus echt 
een kijkje nemen in het boerenleven van lang gele-
den tot nu toe. Via veel opnames bij boerenbedrijven 
werd de geschiedenis van het boerenleven op een 
prachtige wijze zichtbaar gemaakt. 
In het verleden kon men niet zonder poelen in de 
wei. Het vee liep in de zomer buiten en moest na-
tuurlijk voldoende te drinken hebben. Daardoor was 
het erg afhankelijk van een poel. Deze poelen waren 
zeer rijk aan allerlei natuurlijke organismen zoals 
vogels, vissen, insecten, amfibieën, planten, bacteri-
en enz. 
Tegenwoordig zijn er dankzij de techniek watertap-
punten waarvan gebruik kan worden gemaakt en 
hebben de poelen de functie van ‘drinkwaterleveran-
cier’ verloren. De poelen van vroeger zijn ook nu nog 
prachtige plekken voor vogels, eenden, kikkers, plan-
ten en veel insecten. In onze omgeving gaan de leer-
lingen van scholen er vaak naar toe om te kijken wat 
er allemaal onder en boven water te zien is. Onder-
wijzers laten ze dit zelf ontdekken. Soms mogen ze 
ook een hengeltje uitgooien om een vis te vangen. 
Heel leerzaam en goed voor hun ontwikkeling. 
In de omgeving van Dinxperlo is een ca. 12 km. lange 
fietsroute gemaakt, het ‘Poelenpad’, waarlangs nog 
veel van deze poelen te zien zijn. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ook zagen we op de beelden hoe er vroeger heel veel 
zwaar werk werd verzet om ervoor te zorgen dat de 
koeien werden gevoed en gemolken. De melk werd in 
zeer goed gereinigde melkbussen op de door paarden 
getrokken melkwagen naar de zuivelfabriek gebracht 
en als retourvracht gingen de lege melkbussen weer 
terug naar de boeren. Tegenwoordig gaat bijna alles 
automatisch, maar er blijft nog genoeg handwerk 
voor de boeren over. 
 
Nadat we een kleine pauze hadden ingelast, mochten 
we het laatste deel van de middag nog even genieten 
van enkele mooie opnames van de heer Rougoor die 
hij tijdens zijn vakantiereizen in het buitenland had 
gemaakt. 
Kortom, de middag werd door iedereen weer als zeer 
geslaagd ervaren. 
 
We hopen u allen weer te ontmoeten op onze eerst-
volgende middag op 14 november a.s. 
 

Namens alle medewerkers een hartelijke groet, 
Annie Bosman 

 
 

 
Volgende PVG-middag: 

14 november 2022 om 14.30 uur. 
 
 

De heer R. Spieker uit Winterswijk 
laat videobeelden zien over 

heden en verleden van Winterswijk. 
 
 

 
 
 
 
 
  

 
Open Tafel 
 
De eerstvolgende volgende open tafel houden 
wij op 18 november a.s. 
 

Graag tot dan. 
 

Annelies Romijn en 
Joke Rouwhorst 
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De dwaasheid van het geloof 
 
Onder deze titel zal dr. Frank G. Bosman, 
cultuurtheoloog aan de Universtiteit van Tilburg, op 
dinsdag 8 november 2022 in de Onze-Lieve-Vrouw-
Tenhemelopnemingkerk te Beltrum met ons in 
gesprek gaan. De commissie Ontmoeting & Inspiratie 
van de HH. Paulus- en Ludgerparochie 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. 
 
Frank Bosman is een graag geziene gast op diverse 
radio- en televisieprogramma’s, maar ook in de 
kranten en op diverse internetsites. In 2011 werd hij 
door het Nederlandse volk uitgeroepen tot de eerste 
‘meest spraakmakende theoloog‘ van het land. 
 
Voelt u zich als christen ook een beetje in het 
maatschappelijk verdomhoekje zitten? Zit u op 
feestjes en partijtjes vooral het onderwerp 'religie' te 
vermijden om de sfeer gezellig te houden? Weten 
zelfs uw beste vrienden en vriendelijkste collega's 
niet dat u 's zondags in de kerk zit omdat u geen zin 
hebt een sociale paria te worden? Mooi! U staat op 
de grens van heilige dwaasheid. 
De heilige dwaasheid, of de dwaasheid omwille van 
Christus is een kleine maar fascinerende stroming 
binnen de christelijke traditie, waarin clowns, narren, 
monniken en mystici dwars tegen alles en iedereen 
ingaan. Evagrius van Pontus, Basileus de Grote, 
Franciscus van Assisi, Bernardus van Clairvaux, 
Moeder Teresa - volgens de wijsheid van de wereld 
waren ze knettergek, maar in Gods ogen waren ze 
wel degelijk dwaas. Frank Bosman gaat in deze 
bijzondere lezing op zoek naar die dwaasheid omwille 
van Christus. Omarm de dwaasheid van het geloof en 
wordt vrolijke boodschappers van het koninkrijk. 
 

Peter Müller 
 
 

PKN Solidariteitskas 2022 
 

In mei jl. hebben wij u het verzoek voor uw jaarlijkse 
bijdrage ad € 10,- per lid ten behoeve van de Solidari-
teitskas toegezonden. Hiervan is de helft voor onze 
eigen gemeente en de helft voor de Solidariteitskas 
van de PKN. Voor de betaling was een acceptgiro 
bijgevoegd en een informatiefolder. Velen hebben 
inmiddels al betaald. Hartelijk dank als u daar ook bij 
hoort. U kunt dan dit stukje verder overslaan. 
Wij doen echter een beroep op degenen die nog niet 
aan betaling toegekomen zijn en vragen hen om op 
korte termijn alsnog deze bijdrage over te boeken. 
Mocht u de acceptgiro niet meer kunnen vinden, 
geen nood. U kunt uw Solidariteitskasbijdrage ook 
gewoon overboeken per internetbankieren naar 

bankrekening NL 15 RABO 0373 7245 86. 
Van harte aanbevolen en bij voorbaat dank! 

 

Namens het college van kerkrentmeesters, 
Frits van Lochem, penningmeester 

 
 

Uitloting obligaties 

 

Per 1 december 2008 heeft het college van kerk-
rentmeesters obligaties uitgegeven, waarvan per 1 
december 2022 conform de voorwaarden de tiende 
en tevens laatste aflossing zal plaatsvinden. Deze 
loting heeft al plaatsgevonden.  
Alle obligaties zijn genummerd en de obligaties waar-
van het eindcijfer een 7 is zijn vanaf 1 december 2022 
betaalbaar met de opgebouwde rente. 
 

De uit te keren hoofdsom met de rente van de uitge-
lote obligaties is € 67,50 voor elke ingeleverde obliga-
tie eindigende op nummer 7. Na de uitlotingsdatum 
wordt geen rente meer opgebouwd. 
 

De uitgelote obligaties kunnen worden ingeleverd in 
de Johanneshof op donderdagavond 1 december a.s. 
tussen 19.00 en 20.00 uur tegen contante betaling of 
afgifte van een ontvangstbewijs, waarna uitbetaling 
binnen drie dagen per bankoverboeking zal geschie-
den. De obligaties blijven betaalbaar tot het verstrij-
ken van de wettelijke verjaringstermijn. 
 

Namens het college van kerkrentmeesters, 
Frits van Lochem, penningmeester 

 
 

 

 



14 

 

 

 

   Woord uit de Regio - Troost 

 
 
 
Over Troost 
 
In de maand november worden, hetzij op Eeuwig-
heidszondag hetzij op de zondag rondom Allerheili-
gen en Allerzielen, de namen genoemd van degenen 
die in het afgelopen kerkelijk jaar zijn overleden. Een 
emotionele zondag, maar wel een zondag die troost 
kan bieden aan de nabestaanden. Het kan je troosten 
de naam van je geliefde nog een keer hardop te ho-
ren, een kaarsje aan te steken, het hartje, kruisje of 
anderszins mee naar huis te krijgen wat de afgelopen 
tijd op het gedachtenispaneel in de kerk een plaats 
heeft gehad. 

Hopelijk zijn er meer momenten dat u als nabestaan-
de troost ontvangt, in de vorm van een bezoekje, 
kaartje, telefoontje of zomaar iemand die je vastpakt, 
je hand vasthoudt. 
Iemands handen vastpakken kan troostend zijn. Als ik 
met mensen bid, pak ik - als de omstandigheden 
daarnaar zijn - vaak iemands handen vast als teken 
van verbondenheid, van troost. 
 
Troosten is niet: tijdens een bezoekje steeds vertellen 
over een vriend, je tante. Troosten heeft vooral met 
luisteren te maken. 
Troosten is ook niet: vervallen in goedbedoelde op-
merkingen, die erop neer komen dat het erger kan, 
dat het dus meevalt. Want het valt voor diegene op 
dit moment niet mee. Misschien over een paar jaar 
wel, maar nu niet. Troosten is: luisteren, er voor de 
ander zijn.  

 
 
 
 
 
 
Het is: vragen naar kostbare, dierbare herinneringen 
of ze samen ophalen als je de overledene goed ge-
kend hebt. 
Troosten is: de tijd nemen, de telefoon op stil en op-
geborgen. 
En misschien kun je dan, zonder opdringerig te zijn, 
wijzen op Jezus die Trooster voor mensen wil zijn, 
voor álle mensen, wie ze ook zijn, hoe hun leven ook 
gelopen is. 
Hij weet immers wat lijden is. Hij liet in zijn leven zien 
wat troosten is, met echte warme aandacht voor hen 
die het nodig hebben. In zijn voetspoor mogen we 
gaan op weg naar de ander. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Hubertien Oostdijk-van Andel, 
predikant Protestantse Gemeente 
Steenderen en Bronkhorst 
 
 
 
 
Reageren? 
h.oostdijk.van.andel@hotmail.nl 
 

mailto:h.oostdijk.van.andel@hotmail.nl
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Het volgende nummer . . .   
 

voor de maand december 2022 komt uit in de week 
voor zondag 4 december 2022.  
Kopij moet uiterlijk maandag 21 november 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   06-31 76 92 79 
2.   Mevr. E. Meijer  48 28 54 
3.   Mevr. D. Schepers  48 77 23 
      Mevr. A. Staring   37 96 98 
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 
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 
 
 
 
woensdag 2 november, dankdag 
19.30 uur ds. J.J. Hinkamp 
aanvullende collecte: kerk-tv 
 
zondag 6 november 
10.00 uur ds. J.J. Hinkamp 
aanvullende collecte: KIA, zending 
 
zondag 13 november  
10.00 uur ds. D. van Alphen-Ubbens, Warnsveld 
aanvullende collecte: energie 
 
zondag 20 november 
10.00 uur ds. J.J. Hinkamp 
Eeuwigheidszondag 
aanvullende collecte: pastoraat 
 
zondag 27 november 
10.00 uur ds. J.J. Hinkamp 
1e zondag van advent – AKZ-dienst 
aanvullende collecte: onkosten AKZ-diensten 
 
zondag 4 december 
10.00 uur mevrouw G. Braam, Borculo 
2e zondag van advent 
aanvullende collecte: KIA, zending 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
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/

