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Het licht van Kerst 
 

Wanneer het in het Oosten daagt, 
Uw licht ons door de wereld draagt, 

het donker is geweken, 
wij stil met U gaan spreken 
in onze eigen moedertaal 

want U verstaat ons allemaal, 
dan zingen wij door U gered. 
U hebt ons in Uw licht gezet, 
Vredevorst van Uw domein, 
wil eeuwig onze Koning zijn. 

 

Coby Poelman-Duisterwinkel 
bron: gedichtensite.nl 
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 Een stoel voor het ongeboren kind 
 
Een praatprogramma. Jan Terlouw is een van de 
gasten. Hij uit zijn zorgen over het milieu en het 
klimaat. ‘Eigenlijk zou bij elke bijeenkomst waar 
over de toekomst gepraat wordt, een lege stoel 
moeten staan voor het ongeboren kind’, zegt 
hij. Er wordt een plaats genoemd waar het bij 

gemeenteraadsvergaderingen al gebeurt. En elke 
twee maanden geeft die gemeente de stoel door aan 
een bedrijf, instelling of vereniging. De stoel wordt 
vervangen door een nieuw exemplaar. Een exemplaar 
dat als winnaar uit een door die gemeente uitge-
schreven wedstrijd komt. Ik vind het een mooi en 
bijzonder idee. 
 

 
 
Vorige maand schreef ik over principes en over gewe-
ten. Zou je kunnen zeggen dat die principes en dat 
geweten op de andere stoelen zitten? Zit dat gewe-
ten op die lege stoel misschien? 
 
Eeuwen geleden. Een jonge vrouw verwacht een 
kind. Een kind waarvoor je bij wijze van spreken een 
lege stoel neer zou kunnen zetten. Jammer genoeg 
was er niet alleen geen stoel neergezet. Er was so-
wieso nergens een plekje voor het nog ongeboren 
kind. Nergens plek voor zijn ouders. We weten het 
vervolg van het verhaal. 
 
Het kind wordt geboren. Als dit bijzondere kind groot 
wordt, wordt het een soort wandelend geweten. 
Levend volgens de principes die er voor hem toe 
doen. 
 
Een lege stoel bij bijeenkomsten waar over de toe-
komst gepraat en beslist wordt. Kan me voorstellen 
dat het, als het serieus genomen wordt, een wat on-
gemakkelijk gevoel kan geven, zo’n stoel waar je te-
genaan kijkt, waarvan je weet waar hij voor staat. 
Eigenlijk net zoals dat wandelende geweten. Dat gaf 
indertijd ook vaak een wat ongemakkelijk gevoel. Zo 

ongemakkelijk dat onder het mom van van alles en 
nog wat dat wandelend geweten maar uit de weg 
geruimd moest worden. We weten het vervolg van 
het verhaal. 
 
En dan nu naar ons. Naar wat dit ons kan meegeven. 
Als we moeten beslissen over dingen die met de toe-
komst te maken hebben, misschien niet letterlijk, 
maar wel figuurlijk, een stoel voor het ongeboren 
kind neerzetten? 
 
Toen mijn man onze kleinzoon van (toen) 23 vroeg 
waar hij zich het meest zorgen over maakte, was zijn 
antwoord: ‘Het klimaat, opa’. Daar moet ik iets mee. 
Daar moeten wij iets mee. Voor hem. Voor alle jonge 
mensen. Voor al die ongeboren kinderen. Voor ons-
zelf. 
 
Misschien had u meer kerst in mijn stukje verwacht? 
Maar is Kerst niet bij uitstek het feest van verwach-
ting? Van een nieuw begin? Van hoop voor de toe-
komst? Een toekomst waar dat kind indertijd voor in 
de wieg gelegd was (nou ja, wieg, kribbe). Het feest 
waarbij wij bij wijze van spreken een lege stoel in de 
vorm van een kribbe neerzetten. 
 

Het kind wordt geboren. Groeit op. wordt een man. 

Een man met principes. Die als het ware op die lege 

stoel komt zitten. Als we vergaderen. Als we praten 

met anderen. Thuis. Op verjaardagen. En niet alleen 

met Kerst. Maar het hele jaar door. Ook in het jaar 

2023. 

 

Een goede Kerst en een gewetensvol 2023 gewenst. 

 

marja 
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Pastorpraat 
 

Wat vliegt de tijd weer voorbij! Voor je het weet 
rollen de verzoeken en afspraken voor 
Kerst(verhalen) weer binnen. Maar dit jaar is 
het echt even de knop omzetten om toch in een 
soort van advent- en kerstmodus te komen. 

Want er gebeurt nogal wat in onze wereld. ‘Nog 
steeds’, kun je daar rustig achteraan zeggen. 
 

De oorlog in de Oekraïne gaat onverminderd door. De 
energiecrisis zal de komende winter een flinke rol 
gaan spelen (en zorgt nu al voor veel onzekerheid en 
onrust). Het stikstofspook (want voor mij soms even 
onzichtbaar als ongrijpbaar) spookt door de samenle-
ving en draagt weinig bij aan wederzijds begrip tus-
sen Randstad en Provincie. Het wordt er allemaal niet 
gezelliger op! En de klimaatcrisis (door het korte-
termijn- denken in economie en politiek) verschuift 
op pijnlijke wijze naar de achtergrond, als een donker 
dreigende erfenis voor een volgende generaties. Je 
zou er moedeloos van kunnen worden. Dat zou kun-
nen … Maar dát mogen we met elkaar juist níet laten 
gebeuren! 

In het boekje Crisis - ik heb er een korte bespreking 
over gegeven na de dienst op Dankdag - laat schrijf-
ster Beatrice de Graaf zien hoe door alle tijden heen 
tegenslagen bij mensen ook juist veel goeds oproe-
pen. Het maakt veel medeleven en bereidheid bij 
mensen los, om iets goeds te doen. Met de titel van 
een ander boek (van Rutger Bregman): ‘De meeste 
mensen deugen’. Mensen zijn echt zo slecht nog niet 
en willen best iets doen voor anderen. Goed om te 
weten, lijkt me. 
 

Daarnaast leiden tegenslagen niet alleen tot hulp-
vaardigheid maar ook tot creativiteit. We zagen het in 
de kerk bij de coronapandemie. We gingen op zoek 
naar nieuwe wegen. In kerkdiensten maar ook met 
de stukjes in de Elna. Het blijkt dat deze goed gelezen 
worden en dat er veel waardering is voor de manier 
waarop we ons als kleine protestantse kerk manifes-
teren. 
Door de stikstofcrisis en andere zorgen komt er juist 
nu ook meer ruimte voor alternatieven op het gebied 

van duurzaamheid. Als alternatieven prijstechnisch 
interessant worden (en dat gaat gebeuren!), kunnen 
er flinke stappen gezet worden. Dus naast zorgen is 
er best aanleiding tot enig optimisme. 
 

Als kerk gaan we, wat mij betreft, door op de ingesla-
gen weg: om zichtbaar te zijn, niet alleen voor kerk-
leden op zondag maar voor iedereen. Het past in dat 
evangelie van dat Kind van Kerst, begonnen met die 
geboorte van Jezus in Bethlehem. Vanaf het begin 
speelde dat evangelie zich af midden in de wereld 
van mensen en hun zorgen. Het is een gelovig ver-
haal, met een boodschap van vergeving van zonden. 
Dat is een boodschap die we altijd nodig hebben, om 
ons niet te laten verlammen door wat er verkeerd 
ging, door onze fouten of ons tekortschieten. Het is 
de bevrijdende boodschap van God die mensen 
steeds weer nieuwe kansen geeft. Het is een bemoe-
digende boodschap van geloven in opstandingskracht 
en licht in de duisternis. Die gelovige kant van het 
evangelie is wat ons leven draagkracht mag geven. 
 

Maar daarnaast is er ook die maatschappelijke kant 
van het evangelie. We zien het bij Jezus. Hoe hij als 
geen ander de zijde kiest van armen en verdrukten, 
voor mensen in de knel. Daarbij past het om als kerk 
een open oog te hebben voor onze mogelijkheden 
om een steentje bij te dragen aan een betere wereld, 
aan helpen waar dat kan. Een mooi voorbeeld is het 
aanslingeren en meedoen aan het project ‘Warm 
welkom’, samen met de gemeente Oost Gelre en 
andere deelnemers zoals de KBO of Den Diek. In onze 
tijd is er heel wat kritiek op de overheid. Maar ik kan 
niet anders zeggen dan dat de gemeente Oost Gelre 
dit voorstel enthousiast en voortvarend heeft opge-
pakt. Meer informatie is te vinden in de Elna. 

Nu buitenshuis de duisternis steeds vroeger neer-
daalt, is het tijd om samen te zoeken naar wat meer 
licht en warmte. Dat we daar als kerk wel degelijk een 
rol in kunnen spelen, gelovig en maatschappelijk, is 
zondermeer positief te noemen. Laten we deze ad-
vent, Kerst én zo meteen over de drempel van het 
nieuwe jaar (blijven) doen waartoe we geroepen zijn: 
licht brengen en warmte in onze wereld. Licht, warm-
te van God en namens God. Ik wens iedereen van 
harte licht, warmte en de vrede van God toe! 

 

Het ga je goed, Hans Hinkamp 
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Verjaardagen 
 
 
   
 
 
 
 

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 
8 december Mevr. W. Heuzinkveld-Mengerink 
  Switbertushof 27 
  7131 TA Lichtenvoorde 
  82 jaar 
  Mevr. H.H. Mulder-Lubbers 
  Lievelderweg 16 
  7131 MC Lichtenvoorde 
  76 jaar 
24 december Mevr. J.W. Brüning-Helmig 
  Klaasbos 25 
  7131 SZ Lichtenvoorde 
  81 jaar 
29 december  Mevr. J.H. Rutgers-Hoitink 
  Winterswijkseweg 39 
  7134 NC Vragender 
  78 jaar 
30 december  Mevr. B.A. Lensink-van den Berg 
  Varsseveldseweg 60 B 
  7131 JA Lichtenvoorde 
  78 jaar 
31 december  Mevr. G.B. ten Bokkel-Eggink 
  Varsseveldseweg 1, K 006 
  7131 BG Lichtenvoorde  
  86 jaar 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 januari Dhr. D.J. Heuzinkveld 
  Switbertushof 27 
  7131TA Lichtenvoorde 
  85 jaar 
3 januari  Mevr. G.G. Janssen-Duenk 

Middachtenstraat 23 
  7131BA Lichtenvoorde 
  76 jaar 
5 januari Dhr. G.J.W. Simmelink 
  Meekesweg 4 A 
  7134PD Vragender 
  79 jaar 
9 januari  Dhr. S. Kuijt 
  Frans Halsstraat 10 
  7131VW Lichtenvoorde 
  85 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 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

30 oktober Familie Roelofswaard 
    Irenestraat 23 
6 november Mevrouw Hulshof 

Paulus Potterstraat 23 
13 november  De heer Helmink en familie 

Hof van Flierbeek 51d 
20 november  Mevrouw Wansing-Wissink 
     Varsseveldseweg 7-3 
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Gebed van de maand 
 
Deze keer een gebed in de aanloop naar het Kerst-
feest. We leven in een onrustige en onzekere tijd. 
Mensen zoeken naar lichtpuntjes in het duister. Juist 
met Kerst mogen we wijzen op de betekenis van de 
geboorte van Jezus. Het gebed is een hartenkreet van 
Mina Mulder-Zuur voor de nood in onze wereld.  
 
Heer, ik zie mensen wegkwijnen 
overmand door verdriet. 
Wilt U ook Uw Licht laten schijnen, 
daar waar een mens geen uitkomst ziet. 
 

Niet ieder mens heeft zijn leven op de rails, 
er zijn er zoveel ontspoord. 
Het wordt een mens te veel, 
zij voelen zich in hun verdriet gesmoord. 
 

Overal om hen heen zien ze gezelligheid, 
zij voelen zich van binnen koud. 
Een gevoel van eenzaamheid, 
van diepe spijt en oprecht berouw. 
 

Zij ervaren niet de warmte van Uw Licht, 
zij voelen een diepe smart. 
Heer, geeft U toch uitzicht, 
geef hun Licht in het hart. 
 

Wij willen allen aan U opdragen, 
die in het donker leven. 
U hebt in mensen een welbehagen, 
alleen U kunt verlichting geven. 

 
Giften 
 
In de afgelopen periode mochten we weer een aantal 
giften in ontvangst nemen: 
via Joke Rouwhorst  € 10,-  voor de bloemendienst en 
€  20,-  voor het orgelonderhoud, via Ans Staring 
eveneens € 10,- voor de bloemendienst en via Truus 
de Bruijn € 10,- ter vrije bestemming. 
 
Hartelijk dank aan alle gevers! 

 
 
 

Mededeling m.b.t. de begrotingen 2023 
 
De begrotingen voor 2023 van zowel het college 
van kerkrentmeesters als van het college van dia-
kenen zijn op 23 november door de kerkenraad 
vastgesteld en liggen op zondag 11 december en 
zondag 18 december a.s. na de kerkdienst in de 
consistorie ter inzage. 

 
 

Jaaroverzicht kerkelijk jaar 
 
In het afgelopen kerkelijk jaar werd één huwelijk 
gesloten: 
 

Wim te Kloeze en Anita Reijnen 

Overledenen die verbonden waren met onze geloofs-
gemeenschap, van wie de namen genoemd zijn bij 
de Eeuwigheidszondag: 
 

Mien Oonk-Westerveld 

Jo Wesselink-te Kronnie  

Willy Stronks 

Willie Klein Langenhorst-Heuzinkveld 

Grieteke Kobus-Oostenbrink 

Dick Kip  

Sina Schutte - Wamelink 

Bertha Oberink-Lammers 

Willemien Helmink-Wassink 

 
Er werd niet gedoopt. 
 
 
 
 
 

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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Nieuws van de diaconie 
 
‘Kerstengeltjes’ 
De laatste jaren hebben de 75-plussers bij hun 
kerstpakket van de diaconie een gehaakt engel-
tje, kerstklokje of -sokje gekregen en dit jaar 
doen we dat weer. 
 

 

 
 
 

Deze worden gemaakt door een zus van mevrouw 
Roddenhof uit Lelystad, die een project heeft in Kenia 
waarin zij hulp biedt aan mensen met albinisme. 
Mensen met albinisme worden in Kenia gediscrimi-
neerd en het helpt ook niet mee om in armoede en 
schaamte en ver van voorzieningen te leven. Hulp 
bieden aan albino’s houdt dan ook meer in dan enkel 
zonnebrandcrème uitdelen! Dankzij giften en geld uit 
de verkoop van deze haakwerkjes en van zelfgemaak-
te jam, is er bijvoorbeeld skincancerscreening moge-
lijk, waardoor gevallen van huidkanker eerder ont-
dekt kunnen worden. 
Mevrouw Roddenhof ondersteunt o.a. ook Kidscare-
Kenia, een organisatie die armoede onder weeskin-
deren bestrijdt. Meer dan 20% van de kinderen op 
het platteland in zuidoost-Kenia heeft geen ouders 
meer. 
U kunt verhalen van haar lezen op haar reisblog: 
hermienroddenhof.reislogger.nl. De diaconie onder-
steunt met de aankoop van deze gehaakte engeltjes 
dit project. 
 
Aanvullende collectes in december en januari 
   4 december: KIA, zending Werelddiaconaat Liba- 
      non, Jordanië en Irak 
 
11 december: binnenlands diaconaat: jonge vluchte- 
      lingen in Nederland 
 
 
 
 
 

 

 
 

Een op de drie vluchtelingen die naar Nederland ko-
men is jonger dan achttien jaar. Ze hebben vaak nare 
ervaringen achter de rug en hun bestaan in Neder-
land is nog jarenlang onzeker. Stichting De Vrolijkheid 
organiseert wekelijks meer dan honderd kunstactivi-
teiten in bijna dertig asielzoekerscentra. 
 
16 december HA in de Johanneshof, aanvang 15.00 
      uur: cantorij 
 
18 december: eigen project diaconie: Meraih 
      Bintang 
 

 
 

Naaiatelier Meraih Bintang. 
Op 1 september 2022 zijn we gestart met het project 
naaiatelier. Het project biedt werkgelegenheid aan 3 
naaisters en een monteur. 
Het doel is voor het schooljaar 2023-2024 alle 1388 
benodigde uniformen voor onze eigen school te ma-
ken. Met het geld kunnen we de benodigde materia-
len kopen. Gegarandeerd wordt dit voor families die 
het niet kunnen betalen, zodat de kinderen naar 
school kunnen blijven gaan. 
 
24 december: kerstnachtdienst: eredienst 
 
25 december: kinderen in de knel in Griekenland 
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Vluchtelingenkinderen in Griekenland (en inmiddels 
ook in Nederland) maken mee wat geen enkel kind 
zou mogen meemaken, omdat ze nergens in Europa 
welkom zijn. Wij gunnen hen een beter leven! Daar-
om komen we in actie. Juist met Kerst verdienen deze 
kwetsbare kinderen extra aandacht en steun. Doe 
mee met de jaarlijkse kerstcollecte van Kerk in Actie 
 
31 december: oudejaarsdienst: eindejaarscollecte 
 
  1 januari: kerk-tv 
  8 januari: pastoraat 
15 januari: Nederlands Bijbelgenootschap 
22 januari: AKZ-dienst Top-2000 
29 januari: jeugdwerk 
 
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 of telefo-
nisch via 0544-37 64 68. 
 

Namens de diaconie, 
Frits Schutten en Hans Tornij 

 
 
IKA-vakantieweken 2023 
Namens de diaconieën van de aangesloten Protes-
tantse Gemeenten in de Achterhoek en Liemers or-
ganiseert de IKA (Interkerkelijke Vakantieweken Ach-
terhoek en Liemers) in 2023 drie geheel verzorgde 
vakantieweken. De reizen gaan naar Doorn, Ermelo 
en Lunteren.                       kkkkkkkkkkkkkkkkkkk 
Deze vakantieweken zijn bedoeld voor iedereen die 
niet (meer) in de gelegenheid is zelf een vakantie te 
regelen.  
Een groep enthousiaste vrijwilligers begeleidt de va-
kantieweken. Deze groep bestaat o.a. uit gediplo-
meerd verzorgenden voor eventueel benodigde zorg 
of begeleiding. Ook gaat er een pastoraal medewer-
ker/voorganger mee. 
De hele week is er een gevarieerd activiteitenpro-
gramma. Deelname is vanzelfsprekend vrijblijvend. 

De IKA-vakantieweken staan bekend om de gezellige 
sfeer en de aandacht die er voor de vakantiegangers 
is. Daarnaast horen we vaak terug dat het als prettig 
wordt ervaren om met mensen uit de streek onder 
elkaar te zijn. 
De groepsgrootte varieert van maximaal 28 tot 
maximaal 44 vakantiegasten per week. 
U kunt zich aanmelden via uw diaken, de heer Frits 
Schutten, tel: 0544-37 64 68. Ook mensen die geen 
lid zijn van de aangesloten kerken zijn van harte wel-
kom. 
Voor een folder of meer informatie: vraag uw diaken 
of kijk op onze website:  
www.ikaachterhoekliemers.nl 
Of neem contact op met het secretariaat: e-mail 
ikapostbus@gmail.com, telefoon 0543-46 13 04. 
 
 

 
Nieuw Hydepark Doorn 

 
Het Bosgoed Lunteren 

 

 
Dennenheul Ermelo 

http://www.ikaachterhoekliemers.nl/
mailto:ikapostbus@gmail.com
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Christmas Carols in de Johanneskerk 
 
Maandag 19 december, om 19.30 uur, is de 
Johanneskerk het sfeervolle decor voor een 
heel bijzondere Christmas Carols. Het is een 
prachtige oude Engelse traditie: het samen zin-

gen van kerstliederen. Inmiddels is het ook een tradi-
tie geworden in de onze Johanneskerk, op weg naar 
het Kerstfeest. Geen klassieke kerkdienst maar genie-
ten van kerstmuziek. 
 

 
 

De muziek wordt verzorgd door de altijd enthousiaste 
Lichtenvoordse Rainbowband, o.l.v. Tonnie Weikamp. 
Dominee Hans Hinkamp zal een kort kerstverhaal 
vertellen. Iedereen is uiteraard van harte welkom! 
Kom wel op tijd als je zeker wilt zijn van een goed 
plekje! 
 

Kerstnachtviering met gospelband Amio 
 
Zaterdag 24 december, om 22.00 uur, vieren we in de 
Johanneskerk op feestelijke en muzikale wijze de 
geboorte van Jezus. Zijn geboorte betekende, letter-
lijk en figuurlijk, licht in de duisternis. Zeker in de 
huidige tijd kunnen we best wat extra licht gebruiken. 
We zijn heel blij met de muzikale medewerking van 
gospelband Amio uit Aalten. Ze waren vaker bij ons te 
gast. 
 

 
 

De geboorte van Jezus Christus mag ieder jaar een 
lichtpunt zijn in de tijd. Maar hoe gaan wij om met 
die boodschap van een God die mensen vanuit de 
hemel nabij is gekomen in de geboorte van een kind? 
Kom naar de Johanneskerk: je bent van harte wel-
kom! 
 

 
 
 

Kerstviering 25 december 
 
Op eerste Kerstdag, 25 december, is de kerk om 
10.00 uur weer voor iedereen open. In een kind-
vriendelijke kerkdienst vieren we hoe Jezus werd 
geboren in een stal in Bethlehem. Dit jaar kijken we, 
met dank aan de contacten met onze partnerge-
meente uit het Duitse Herold, naar afbeeldingen van 
de Annaberger Bergmännische Krippe. Wat dat pre-
cies is? Kom dan gewoon naar de kerk! Graag tot 
ziens! 

 
 

Dat ons lichtdragers maakt 
 

Donker 
zo donker 

donker 
op aarde 
donker 

in Europa 
 

en dan 
 

licht 
zo licht 

licht 
op aarde 

licht 
in Europa. 

 
God doet 

de lamp aan. 
God stuurt 
een kind, 
een kind 

dat licht geeft, 
een kind 
dat ons 

aansteekt, 
een kind 
dat ons 

lichtdragers 
maakt. 

marja 
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Adventstijd over de grens 
 
In de komende adventstijd willen we een blik werpen 
op de kersttradities over de grens en wel in het Erts-
gebergte, waar ook onze partnergemeente Herold 
ligt. 
Het Ertsgebergte staat bekend als ‘Weihnachtsland’ 
(Kerstland). In sommige plaatsen is het 365 dagen per 
jaar kerstfeest, omdat daar het hele jaar de winkels 
met kerstspullen open zijn. 
 
Op de 1e , 3e en 4e Adventszondag willen wij de kerst-
tradities onder de aandacht brengen aan de hand van 
foto’s, filmfragmenten en verhalen. Op de 2e Ad-
ventszondag is er een gastpredikant en laten we het 
thema even rusten. 
 

• Zondag 27 november (1e Advent) willen we stil-
staan bij de Hernhutter ster, de Schwibbogen en 
de Weihnachtspyramides. 

 
 

• Zondag 11 december (3e Advent) gaan we het 
hebben over de Bergmännische Krippe en de An-
naberger Krippenweg. Het kerstverhaal is daar 
uitgebeeld in traditionele figuren uit het Erzge-
bergte in de 19e  eeuw 

 

 
 
 

• Zondag 18 december (4e  Advent) willen we de 
traditie van de Christmette en de Mettenschicht 
belichten. 

 
 
Wees welkom. 
 
Voor meer informatie kunt u terecht bij Hans  
Hinkamp of Hans Tornij 
 

 
 

Hemels Licht 

 

Heer, ik kan niet bidden, 
dat heb ik nooit geleerd. 
Ze zeggen dat het Christuskind 
voor mij ook is gekomen. 
Ik wil het wel geloven 
maar begrijpen doe ik het niet. 
Nu hebben ze me naar 
het kerstfeest meegenomen 
 
en eerlijk, Heer, 
het voelt zo goed, 
er heerst hier echte Vrede. 
Ik denk dat ik van nu af aan 
ook zondags naar Uw Huis wil gaan. 
Er is vandaag zomaar in mij 
een Hemels Licht ontstaan 
en wat ook heel bijzonder is, 
ik heb zowaar gebeden! 
 
Coby Poelman-Duisterwinkel 
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Een nacht als nooit tevoren - een kerstverhaal 
 
Hè, hè. Het valt niet mee om wakker te worden. Ik 
kijk om me heen. Ik zie nog niet veel. Het is donker. 
En koud. En stil. 
Nog even een beetje mijmeren voordat ik aan het 
werk moet. Samen met mijn ontelbare collegaatjes 
en collega’s. Meestal doe ik dat met veel plezier. Mijn 
collega’s merken en weten dat. ‘Jij straalt eigenlijk 
altijd’, zeggen ze dan tegen me. Natuurlijk vind je het 
fijn om zoiets te horen te krijgen. Maar soms, heel 
soms voelt het ook wel een beetje als een druk. En 
dan houd ik de schijn toch maar op, want ik stel niet 
graag teleur. 
 
Eens even kijken of er al meer wakker geworden zijn. 
Hm, het lijkt wel of er vanavond niet echt veel animo 
is om aan de slag te gaan. Zal ik dan maar het goede 
voorbeeld gaan geven? 
Eerst nog even een kleine ‘warming up’ en dan … 
‘Hallo slaapkoppen, wakker worden. De zon is al een 
hele tijd onder! Er wordt op ons gewacht.’ 
Hier en daar hoor ik een onderdrukte geeuw en wat 
gekreun en dan, ja hoor, één voor één komen ze in 
actie. Ikzelf heb er vanavond echt zin en sta mijn ui-
terste best te doen. 
Als je mij trouwens een beetje kent, dan weet je dat 
ik ook wel wat nieuwsgierig ben. Ik draai alle kanten 
op, maar het liefst kijk ik naar wat er héél ver weg 
beneden me gebeurt. Geen avond of nacht is hetzelf-
de. Dat is echt het leuke van mijn werk. 
 
Ik kijk eens even naar mijn linker buurvrouw. Ze kijkt 
op een heel speciale manier naar mij terug. ‘Ik heb 
het gevoel dat er vannacht iets bijzonders gaat ge-
beuren’, zegt ze tegen me. Ze heeft de woorden nog 
maar net gezegd of ik bespeur iets heel aparts. Het is 
alsof de wind harder waait dan anders, maar dat is 
het toch niet. Het is een suizen dat aanzwelt en dan … 
 
‘Oh’, kreun ik met grote ogen. ‘Wat is dit?’ Grote 
figuren zweven door de lucht. Ze lijken op mensen, 
maar toch ook weer niet. Ze schitteren als de zon. Of 
nee, het is nog veel mooier zelfs. En het geluid dat ze 
maken, dat is hemels zingen! Luister. ‘Ere zij God in 
de hoge. Vrede op aarde voor mensen van zijn wel-
behagen.’ 

 

Een van die figuren maakt zich van de andere los en 
daalt af naar de aarde. Naar een groepje herders. Die 
lagen bij een vuur te slapen, maar nu staren ze met 
grote schrikogen naar de hemel. 
 
De figuur begint tegen hen te praten. ‘Jullie hoeven 
niet bang te zijn. Integendeel. Ik heb een heel goede 
boodschap voor jullie. Er is zojuist een kind geboren, 
een heel bijzonder kind. Jezus is zijn naam. En hij is de 
Heiland, de redder van de wereld, van de mensheid. 
Misschien willen jullie hem gaan zoeken en hem eer 
bewijzen? Kijk dan niet gek op, want de plaats waar 
hij is geboren is geen paleis. Jullie zullen hem vinden 
in Bethlehem in een stal, waar hij in een voerbak met 
hooi ligt.’ 
 
 

 
 
 
De herders horen alles met open mond aan. Dit is te 
gek! Dit is één groot wonder: deze hemelse muziek, 
die schitterende figuren en dan die belofte dat men-
sen - ook mensen zoals zij - niet verloren hoeven te 
gaan, maar dat er redding is! Ze beginnen van opwin-
ding allemaal door elkaar te praten en besluiten dan 
om naar Bethlehem te gaan om dat bijzondere kind 
te gaan zoeken. 
Als ze het gevonden hebben knielen ze eerbiedig 
neer. 
Ik zie het met verwondering en vertedering aan. 
 
Maar ik zie nog meer. Drie práchtig uitgedoste man-
nen, rijke vreemdelingen zo te zien, die naar mij sta-
ren alsof ze mijn hulp wel kunnen gebruiken. Ik be-
sluit mijn oor even te luisteren te leggen. Tot mijn 
grote verbazing blijken zij óók op weg te zijn. Naar 
datzelfde kind, een koningskind zoals zij het noemen. 
Alleen, ze zijn het spoor bijster. Weten niet meer hoe 
ze verder moeten. 
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Nou, daar kan ik ze wel bij helpen. Want dankzij mijn 
nieuwsgierigheid heb ik al gezien waar dat bijzondere 
kind is. Ik verdubbel mijn inspanningen, zodat ik extra 
opval. En, ja hoor, de mannen zien me stralen en 
volgen me totdat ik stil blijf staan bij een schamel 
hutje.  
 

 
 
Opgelucht en blij springen de mannen van hun rijdie-
ren, pakken allerlei geschenken die ze blijkbaar mee-
genomen hadden en gaan naar binnen. Ze lijken he-
lemaal niet verbaasd dat het koningskind dat ze zoe-
ken híer blijkt te zijn en niet in een paleis. Ook zij 
knielen in grote eerbied neer en leggen hun geschen-
ken aan de voetjes van het kind. 
 
Na een poosje realiseren de herders en ook die drie 
rijke mannen zich dat kleine kinderen alleen kunnen 
groeien als ze veel kunnen slapen. Ze laten de ouders 
met hun pasgeborene in grote verwondering over dit 
alles achter en gaan elk weer hun eigen weg. De her-
ders terug naar hun vuur en hun schapen, terwijl ze 
God loven om alles wat ze gehoord en gezien heb-
ben. De andere mannen keren terug naar hun huizen. 
Ook zij zijn blij en voelen zich veranderd door wat ze 
meegemaakt hebben. 
 
En ik? Ik ben ontzettend blij dat ik de gids mocht zijn 
om mensen de weg te wijzen naar het kind Jezus. 
Naar het kind dat in zijn latere leven heel veel men-
sen de weg naar zijn en onze Vader, onze God zou 
wijzen. Mijn collega-STER had gelijk: er is vannacht 
iets heel bijzonders gebeurd. 
 

Greta Kuijt 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Fluistering in de kerstnacht 
 
Jozef, 
slaap je al? 
Nee? 
Ik kan ook 
de slaap niet vatten. 
Ik wil je nog 
graag zeggen 
dat ik je 
geweldig vind 
zoals je me 
gesteund hebt 
met het Kind, 
je bent zo’n 
goede man 
en vader, 
kijk eens 
hoe Hij daar ligt, 
er is een glans 
op Zijn gezicht 
en Jozef, 
wat er ook 
gebeuren zal, 
God heeft het zo 
gewild en 
het is goed, 
o Jozef, 
wat bewonder ik 
je moed. 
 
Coby Poelman-Duisterwinkel 
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Geef vandaag voor de kerk van morgen - 
Actie Kerkbalans 2023 komt eraan! 
 
  
In januari doet onze Protestantse Gemeente weer 
mee aan de Actie Kerkbalans 2023. Tijdens deze ac-
tieperiode zullen we u als kerkleden om een financi-
ele bijdrage vragen, zodat we ook in 2023 kunnen 
doen waar we als kerk voor staan. Het thema van de 
Actie is ‘Geef vandaag voor de kerk van morgen’. 
Want ook in de toekomst willen we samen kerk-zijn 
en naar elkaar omzien. Van betekenis zijn voor men-
sen die verdieping en ontmoeting zoeken. Uitnodi-
gend zijn voor jonge mensen die hun leven nog voor 
zich hebben. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Daar hebben we uw steun bij nodig. Want als kerk 
krijgen we geen subsidie. De financiële bijdrage van 
onze leden is noodzakelijk om te kunnen bestaan. 
Vandaar dat we onze gemeenteleden ieder jaar om 
een bijdrage vragen. 
 
Tussen 14 en 28 januari ontvangt u daarom een brief 
met het verzoek om bij te dragen. We hopen dat we 
weer op u mogen rekenen! Dankzij uw bijdrage kan 
de kerk van waarde blijven voor al haar leden en 
plannen maken voor de toekomst. 
 
Door vandaag te geven, kan de kerk blijven doen 
waar ze al eeuwenlang voor staat. 
Op naar de kerk van morgen! 
 

Gerrit Schepers, 
coördinator Kerkbalans 

 
 
 
 
 
 
 

2023 

**************** 
 
Kerstmis 
het feest 
van vergeven 
Een nieuwe start 
om verder te leven 
Het voelt fijn 
maar wees eerlijk 
zo zou het toch 
elke dag moeten zijn  
 
**************** 
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P.V.G.-middag 14 november 2022 
 

Mevrouw Truus de Bruijn opende op maandag 14 
november de maandelijkse ouderenmiddag met een 
hartelijk welkom aan alle aanwezigen, onder wie de 
gastsprekers, de heren Spieker en Rooskers uit Win-
terswijk. Zij las uit Jacobus 2: ‘Rechtvaardigheid’, 
waarna we het lied ‘Zegen ons Algoede’ zongen. 
Vervolgens kreeg de heer Spieker het woord, waar 
nodig ondersteund door de heer Rooskers. Samen 
verzorgden zij een verrassend mooie digitale rondlei-
ding door Winterswijk. Er werd ons een prachtig 
beeld van het centrum van Winterswijk getoond, 
Winterswijk zoals het vroeger was en zoals het er nu 
uitziet. 
Begonnen werd in het centrum met zicht op het oude 
gemeentehuis en de Doopsgezinde Kerk. In deze kerk 
worden thans geen reguliere diensten meer gehou-
den. Wel kunnen er nog trouwerijen plaats vinden. 
Daarna zagen we een grote wagen met daarop vele 
biertonnen voor een café staan. Het zal zeker een 
zware klus zijn geweest om alles naar binnen te krij-
gen! 
Het prachtige en voorname pand van Hotel ‘Stad 
Münster’ van 1911 is een ontwerp van de heer Post. 
De textielindustrie was in vroeger jaren een belang-
rijke bron van inkomsten voor Winterswijk, waardoor 
er veel prachtige villa’s en hotels gebouwd konden 
worden. Indrukwekkend was ook het prachtige pand 
van hotel ‘De Klok’ uit 1933. 
Naast de textielindustrie boden ook de steenfabrie-
ken heel veel mensen werk. 
Bij een drogist zag men natuurlijk een uitbeelding van 
‘De Gaper’. De heer Spieker vertelde ook een mooi 
verhaal over het pand van de koffiebranderij Beu-
kenhorst op de Markt. Dit prachtige pand was op de 
eerste verdieping voorzien van geschilderde ramen, 
alsof er gordijnen hingen. 

 
Het was een geheim dat zich daar een koffiebranderij 
bevond en dat werd op deze manier voor de burgerij 
‘verstopt’. 
 
Op dit moment in de presentatie werd een korte 
pauze gehouden voor een kopje koffie of thee en om 
even bij te praten. Het tweede deel van de rondlei-
ding begon bij de grote kerk in het midden van het 
marktplein. Deze Jacobskerk is gebouwd in 1500. Het 
is het oudste gebouw van Winterswijk. Er is heel veel 
aan- en verbouwd met verschillende soorten stenen 
in diverse kleuren. Onder de toren bevindt zich een 
gevangenis. Er is heel veel veranderd en een grote 
renovatie jaren geleden heeft veel moois opgeleverd: 
schilderingen die weer zichtbaar werden en een 
doopvont dat werd teruggeplaatst.  

We wandelden ook langs een heel mooi oud boeren-
huisje, het ‘Spuithuusken’, dat vroeger dus de berg-
plaats van de brandweer was. 
Weer terug op de Markt gingen we als afsluiting naar 
de omgeving van het gemeentehuis zoals het nu is. 
Op de ramen zijn prachtige afbeeldingen te zien van 
allerlei sterrenbeelden. Naast het gemeentehuis na-
tuurlijk het beeld van tante Riek met de ree. Ook 
zagen we een kinderfontein, als speelplek voor de 
zomer. En tot slot: in het plantsoen een beeld van 
Mondriaan, de schilder die bij iedereen bekend is 
vanwege zijn heel eigen stijl. 
Aan het einde bedankte onze voorzitter de beide 
heren voor de prachtige videobeelden en de uitleg 
hierbij, waarna ze iedereen een ‘wel thuis’ toewens-
te. 
We hopen u allen graag weer te ontmoeten op onze 
volgende bijeenkomst op 14 december a.s. 
 
Namens alle P.V.G.-medewerkers een hartelijke 
groet.  

Annie Bosman 

P.V.G.-kerstmiddag 
14 december a.s. om 15.00 

uur 
in de Johanneshof. 

Weet u van harte welkom! 
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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. 
 

De schriftlezing 
De dienst nadert haar eerste brandpunt, de Schriften 
gaan open. Een lector of de predikant leest uit wet, 
profeten en geschriften, uit evangelie en apostolische 
brieven, volgens de orde van een leesrooster of in 
een vrije tekstkeuze. De gemeente valt in en beaamt 
wat zij hoort met psalmen, andere schriftgezangen of 
bijbelliederen. Zo staat in de verzamelde gemeente 
de dode letter op tot levend woord. Zo wordt dat 
oude boek tot heilige Schrift. Zo worden die aloude 
woorden de stem van de Levende: 'Zo spreekt de 
Heer.' 
 

 
 
 

De Schrift had natuurlijk al geklonken in het eerste 
deel van de dienst, in het 'Onze hulp …', de intochts-
psalm en misschien ook in de wetslezing. De oren zijn 
al gespitst. Maar nu is de horende gemeente hele-
maal bij God die tot haar spreekt, nu hangt zij aan de 
lippen van de Eeuwige. 
 

Als Jezus de lector is in de synagoge van Nazareth 
(Lucas 4:14-20), krijgt Hij de boekrol van de profeet 
Jesaja aangereikt. Hij zoekt de tekst en, als Hij die 
gelezen of gezongen heeft, rolt Hij de boekrol op, 
geeft hem terug aan de dienaar en gaat weer zitten. 
En ‘de ogen van alle aanwezigen in de synagoge wa-
ren op Hem gericht’. De Schrift gaat open en weer 
dicht, en dan zijn alle ogen op Christus gericht. Het 
christelijk geloof is geen boekreligie maar een per-
soonsreligie. De Schriften verkondigen de Messias, de 
Zoon van de Vader, die tezamen met de Vader ons 
regeert door de Heilige Geest. Het zal dadelijk wor-
den uitgelegd en verkondigd in de prediking. 
 

Zie ook: Dienstboek, een proeve. Schrift, Maaltijd, 
Gebed, 162-164, 192-194, 873-874, 1189-1220 
 

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.: Geert van 't Veer, ds. Susanne Freytag en ds. Geert van Meijeren 
 

Het Woord leest ook ons 
‘In de zondagse samenkomsten in onze pioniersplek 
hebben we geen aparte Schriftlezing; die is geïnte-
greerd in de preek. We werken veel met themapre-
ken waarmee we met toegankelijke taal en vormen 
gericht willen zijn op gasten. Daarbij staat een Bijbel-
gedeelte wel centraal, zodat het geen inlegkunde 
wordt en we niet 'de Bijbel laten buikspreken'. 

Daarnaast benadrukken we de toepassing in ons da-
gelijks leven. Zoals iemand eens zei: 'Wij lezen het 
Woord, maar het Woord leest ook ons.' 

 

De Bijbel spiegelt, vraagt om reactie. Om toewijding 
en een verandering in ons leven. Door zijn geest kan 
het Woord ons van binnenuit vernieuwen. 
 

Dit raakt aan ons leven, en daarom vinden we het 
belangrijk dat er in de preek aandacht is voor de toe-
passing. Wat vraagt dit van mij vandaag? Welke hou-
ding, belofte of aanmoediging wil ik deze week mee-
nemen?’ 
 

Geert van 't Veer - pioniersplek De Nieuwe Rank, 
onderdeel Protestantse Gemeente 's-Gravenzande 
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Eervol om het Woord te laten klinken 
‘In een lutherse gemeente worden in de eredienst 
vaak drie lezingen gelezen: uit het Oude Testament, 
uit de brieven en uit het evangelie. We kennen een 
jaarlijks herhaald rooster van lezingen. Elke zondag 
heeft zo zijn eigen zwaartepunt. Het rooster is een 
leidraad waarmee we in alle vrijheid omgaan. Wat 
opvalt is dat lutheranen gaan staan bij de evangelie-
lezing. De Heilige Schrift is in zijn geheel heilig, maar 
in de evangelielezing horen we Jezus Christus zelf aan 
het woord. Voor die ontmoeting met Hem staan we 
op. 
 
Het is gebruikelijk dat lectoren de lezingen doen. Zij 
verlenen hun stem aan de woorden uit de Bijbel. Dat 
vraagt van de lector aandacht in de voorbereiding, 
van de luisterende gemeente vriendelijke feedback 
hoe hij of zij dat nog kan verbeteren, en gewoon oe-
fening. Het is een eervolle taak om het Woord in de 
eredienst te laten klinken.’ 
 

Ds. Susanne Freytag, 
Evangelisch-Lutherse Gemeente Zuid-Nederland 

 
 
Bijbel en gemeente horen bij elkaar 
‘In onze gemeente doen lectoren de schriftlezing. Dat 
sluit mooi aan bij een eeuwenoude traditie in de 
kerk. De eerste keren vond ik dat bijna ontroerend. 
Een zuster of broeder uit de gemeente die opstaat, 
die het Woord in ons midden openslaat en uiteinde-
lijk zegt: ‘Dit is het Woord van God.’ De gemeente 
opent de schriften in haar midden en vraagt mij ver-
volgens om te delen wat ik daarin heb gevonden. Het 
maakt je als voorganger bescheiden. Het sluit perfect 
aan bij wat ik zelf altijd een bijzondere zin vind die 
klinkt bij bevestiging van ambtsdragers en voorgan-
gers: ‘Bent u ervan overtuigd dat u door deze ge-
meente en daarom door God zelf tot deze dienst 
geroepen bent?’ De schriftlezing door lectoren legt 
extra nadruk op het feit dat Bijbel en gemeente bij 
elkaar horen, en dat je de Bijbel als gemeente hoort 
en mag verstaan.’ 
 

Ds. Geert van Meijeren, 
Hervormde Gemeente ’s-Graveland 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Top2000-kerkdiensten  
22 januari, 10.00 uur, Johanneskerk - Lichtenvoorde! 
 

In de laatste dagen van het jaar staat op heel wat 
plaatsen de radio afgestemd op de Top2000. De vaste 
afsluiter op oudejaarsavond, net voor 24.00 uur, is 
steevast de Bohemian Rhapsody van Queen. 
 

Ondertussen hebben we al diverse jaren de uitdaging 
opgepakt om in een kerkelijke setting aan de slag te 
gaan met mooie liederen en inhoudsvolle teksten uit 
deze Top2000. En het enthousiasme lijkt alleen maar 
te groeien. 
 

 
 

Op 15 en 22 januari 2023 zullen we weer een viertal 
Top2000-diensten organiseren: op 15 januari zingen 
we met een groot koor en een liveband in Aalten (om 
10.00 uur) en Winterswijk (om 19.00 uur).  
Op 22 januari zullen we met een klein koor en een 
liveband de diensten verzorgen in Lichtenvoorde (om 
10.00 uur) en Dinxperlo (om 19.00 uur). 
 

4 locaties, 4 voorgangers, 10 Top2000-nummers, een 
groot/klein koor en een liveband: genoeg ingrediën-
ten om er weer prachtige diensten van te maken! 
Graag tot ziens! 
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The Messiah van Händel zingt Kerstmis tege-
moet 
Op dinsdag 13 december 2022 zal Chris Fictoor in de 
Onze-Lieve-Vrouw-Tenhemelopnemingkerk te Bel-
trum over dit onderwerp een inleiding verzorgen en 
met ons in gesprek gaan. De commissie Ontmoeting 
& Inspiratie van de HH. Paulus- en Ludgerparochie 
nodigt u van harte uit deze avond bij te wonen en wil  
u graag v.a. 19.15 uur met een kop koffie of thee 
welkom heten. De avond begint om 19.30 uur. 
Chris Fictoor heeft zijn sporen verdiend als uitvoe-
rend en docerend musicus en als componist. Tevens 
was hij in tal van bestuursfuncties en als leidingge-
vende actief. 
Het wordt een boeiende en sprankelende avond met 
teksten en muziek van het kerstdeel uit The Messiah 
van Händel. 
 

De kerken van het Midden-Oosten 
Onder deze titel zal in de Onze-Lieve-Vrouw-
Tenhemelopnemingkerk te Beltrum Leo van Leijsen 
op dinsdag 17 januari 2023 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 v.a. 19.15 uur met een kop 
koffie of thee welkom heten. De avond begint om 
19.30 uur. 
De Kerken van het Midden-Oosten zijn er veel in tal. 
Het zijn kerken met ieder een eigen gezicht. Sommige 
zijn oeroud en zijn al gesticht in de Bijbelse tijd. An-
dere zijn jonger, maar nog altijd oud. En dan zijn er 
kerken die relatief jong zijn, stammend uit de 19de 
eeuw. 
We zullen deze avond deze kerken laten passeren 
met zevenmijlslaarzen. Waar verschillen ze van el-
kaar? Ze zijn in te delen in bepaalde groepen. We 
laten wat muzikale fragmenten horen van bepaalde 
kerken om als het ware de verschillen met ons ge-
hoor te proeven. 
Last but not least besteden we aandacht aan de posi-
tie van de meeste kerken in moslimsamenlevingen. 
Daarbij zal de roerige politieke situatie van de meeste 
landen waarin oosterse christenen leven aan de orde 
komen. 
Leo van Leijsen is theoloog met bijzondere aandacht 
voor de oosterse kerken. Hij was stafmedewerker van 
de Katholieke Vereniging voor Oecumene. 
 

Peter Müller 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
Open Tafel 
 
De eerstvolgende volgende 
open tafel houden wij op 16 
december a.s. 
 
Graag tot dan. 

 
                  Annelies Romijn 

en 
                  Joke Rouwhorst 

 

 
Verschijningsdata Op Weg 2023 
 
verschijnt:  inleveren kopij: 
week voor 15 jan. maandag 2 jan. 
week voor 5 mrt. maandag 20 feb. 
week voor 2 apr. maandag 20 mrt. 
week voor 7 mei maandag 24 apr. 
week voor 4 jun. maandag 22 mei 
week voor 2 jul. maandag 19 jun. 
week voor 3 sep. maandag 21 aug. 
week voor 1 okt. maandag 18 sep. 
week voor 5 nov. maandag 23 okt. 
week voor 3 dec. maandag 20 nov. 

 
De redactie 

Zinvolle kerstdagen gewenst 

en een nieuw jaar 

waarin dromen  

werkelijkheid worden. 

                      De redactie 
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Write for Rights 2022 - Amnesty International 
 
Ook dit jaar wordt op 10 december de dag herdacht 
dat de Universele Verklaring van de Rechten van de 
Mens werd ondertekend door de toen aanwezige 
Verenigde Naties. Basisrechten van ieder mens op 
aarde: recht op leven, recht op onderwijs, recht op 
vrije meningsuiting, recht dat je niet gemarteld mag 
worden etc. In 30 artikelen staan ze genoemd. Maar 
wie beschermt je als de autoriteiten van je land zich 
niets gelegen laten liggen aan die basisrechten? 
 
Dat kunnen wij samen doen door mee te schrijven 
tijdens de internationale actie Write for Rights van 
Amnesty International. Elk jaar worden 10 slachtof-
fers van mensenrechtenschendingen uitgekozen voor 
wie we in actie komen. De pen in plaats van het 
zwaard! 
Vorig jaar deden we dat in de Johanneshof nog voor-
zichtig aan en kon u informatiemateriaal meenemen 
of een kant en klare brief ondertekenen. Dit jaar rich-
ten we de grote tafel in de Johanneshof weer in en 
kunt u aanschuiven om een brief te schrijven.  
Gaat schrijven u moeilijk af, dan kunt u ook een kant 
en klare brief ondertekenen. 
 
 

 

Mondharmonica 
 

Zoals wellicht bekend, is het pand Ni’je Wehmerhof 

aan de Rentenierstraat 20 verkocht. 

Ook het pand achter dit gebouw, een barak, is ver-

kocht. Een tijd lang heeft hier de PCJL z’n intrek ge-

had. Van hieruit werd de ‘club’ georganiseerd. Veel 

kinderen van toen hebben er geknutseld, muziek 

gemaakt en ander plezier beleefd. 

Bij het opruimen/leeghalen van de barak is de hier 

afgebeelde mondharmonica gevonden. 

De eigenaar hiervan herkent ‘m vast nog wel.  

(Weggooien?→NEE) 

 

Hebben al die brieven aan de autoriteiten zin? Het is 
toch een druppel op een gloeiende plaat? Ja, maar 
wat zou u denken van Bernardo uit Guatemala: vrij-
gelaten, Panusaya uit Thailand: op borgtocht vrij, 
Ibrahim uit Egypte: vrij, Magai uit Zuid-Sudan, hij was 
ter dood veroordeeld en nu verenigd met zijn familie. 
En kent u Germain uit Burundi nog? Ook vrij. Het zal 
je vader, moeder, broer of zus maar wezen. 
 
Wie zei dat ook weer: wie één mens redt, redt de 
wereld. Geef de moed niet op. Houd vol en schrijf 
mee zondag 11 december na de kerkdienst, in de 
Johanneshof. De kaars van hoop houden we bran-
dend! 
 

Margo Molenaar, 
namens de werkgroep Amnesty International 

Aalten- Oost Gelre 
 
 

 
 

 
Als je ‘m graag terug wilt, meld je dan even bij een 

van de kerkrentmeesters. Of rechtstreeks bij mij via 

tel.nr. 06-57 28 84 85. 

Namens het college van kerkrentmeesters, 

Ab Twigt 
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   Woord uit de Regio - Beginnen  
 
 
 
In den beginne 
 
Je leven wordt bepaald door begin en einde, telkens 
weer opnieuw. Een oud en nieuw jaar. Een wondertje 
wordt geboren of een dierbare overlijdt. Je bakent je 
leven af met tijdslijnen: toen ben ik gestopt met wer-
ken of maakte ik die prachtige reis. Toen verhuisden 
we en begonnen we opnieuw. 
 
Daarom moet de bijbel wel beginnen met de woor-
den ‘in den beginne’, want ergens moet toch ook het 
verhaal tussen God en mensen beginnen? Inmiddels 
is het een lang verhaal geworden van eeuwen lang. 
Ooit begonnen en wanneer zal het einde zijn? 
 
Van generatie op generatie vertellen we elkaar door 
hoe het van het begin af aan is gegaan tussen God en 
mensen; God zag dat het goed was, de mens ging zijn 
of haar eigen gang. God bleef nabij door al die tijden 
heen. Telkens opnieuw vertellen we in de kerk hier-
over, en dat begin begint vertrouwd te voelen. 
 
Hoe zit dat met de toekomst? Wat zal er nog gebeu-
ren in je leven? Hoe zal een nieuwe generatie haar 
geloof levend houden? Dit is onzeker, je weet het 
gewoonweg niet. Het is een open weg naar voren toe 
die vraagt om maar gewoon te beginnen en op weg 
te gaan. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Maar wat zou ik graag in mijn dagelijkse leven willen 
weten waar ik dit jaar wel of niet aan moet beginnen! 
Even vooruit kunnen kijken, waardoor de inschatting 
makkelijker wordt. Alhoewel zou het mij werkelijk 
helpen met beginnen als ik het einde al zou weten, of 
zou het mij beklemmen? 
 
De profeet Jesaja beschrijft God als de Eeuwige. ‘Wie 
roept de generaties vanaf het begin? Ik, de HEER, ik 
was de eerste en ook bij de laatsten zal ik zijn.’ (Jes. 
41: 4) 
In het licht van de Eeuwige het nieuwe jaar instappen 
en eraan beginnen. Je weet niet wat er allemaal op je 
pad komt, maar het allereerste begin van God en 
mensen vertrouwt je toe: God is erbij. 
 
Rineke van den Berg,  
predikant Protestantse  
gemeente Hengelo-Gld. 
 
 
 
 
 
 
 
Reageren?  dominee@pknhengelogld.nl 
 

 

Een jaar 

komt naar 

ons toe 

er is 

alleen 

de zekerheid 

van Hij 

die ons 

nabij 

zal zijn 

in het 

vroege 

morgenlicht 
 

Greta Casier  

 

Een jaar 

is weer 

voorbij 

er rest 

alleen 

de herinnering 

aan wat 

ons bleef 

nabij 

In 

avond 

schemering 

 

 

 

 

 

 

https://www.gedichtensite.nl/component/comprofiler/userprofile/836-greta-casier
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Het volgende nummer . . .   

 

voor de maand januari 2023 komt uit in de week voor 
zondag 15 januari 2022.  
Kopij moet uiterlijk maandag 2 januari 2023 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  
 
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 
 
 
zondag 4 december 
10.00 uur mevrouw G. Braam, Borculo 
2e zondag van advent 
aanvullende collecte: KIA, zending 
 
zondag 11 december 
10.00 uur ds. J.J. Hinkamp 
3e zondag van advent 
aanvullende collecte: KIA, binnenlands diaconaat 
 
vrijdag 16 december 
15.00 uur ds. J.J. Hinkamp 
viering Heilig Avondmaal  
dienst in de Johanneshof 
aanvullende collecte: Cantorij 
 
zondag 18 december 
10.00 uur ds. J.J. Hinkamp 
4e zondag van advent 
viering Heilig Avondmaal 
aanvullende collecte: eigen project diaconie 
 
zaterdag 24 december, kerstnachtdienst 
22.00 uur ds. J.J. Hinkamp 
aanvullende collecte: eredienst 
 
zondag 25 december, 1e kerstdag 
10.00 uur ds. J.J. Hinkamp 
aanvullende collecte: KIA, kinderen in de knel 
 
zaterdag 31 december, eindejaarsdienst 
19.30 uur ds. J.J. Hinkamp 
aanvullende collecte: eindejaarscollecte 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
zondag 1 januari 
11.00 uur ds. J.J. Hinkamp 
aanvullende collecte: kerk-tv 
 

zondag 8 januari 
10.00 uur ds. J.J. Hinkamp 
aanvullende collecte: pastoraat 
 

zondag 15 januari 
10.00 uur ds. J.J. Hinkamp 
aanvullende collecte: PKN - missionair werk  
                                       en kerkgroei  
 
 
 

 
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/

