ONDERWEG IN JANUARI
Herinneringen
Samen ruimen we spullen. Als je kleiner gaat wonen ontkom je er
niet aan. Dozen staan klaar. Om te bewaren en mee te nemen, om
te bewaren (bewaren betekent opslaan), voor zus, voor vriend van
broer, voor nog anderen, en niet te vergeten een vuilniszak! Soms
ruimt het lekker vlug. En dan een ‘buikpijndoos’. Zoveel leuke herinneringen aan de inhoud. Dat kan toch niet weg? Maar echt, het
moet grotendeels weg! Ach, wie heeft ze niet. Herinneringen. Leuke
herinneringen. Verdrietige herinneringen. Aan kort geleden. Aan lang
geleden. Iedereen heeft ze. Bij elke stap die je zet, letterlijk of figuurlijk, komt er eentje bij. Op mijn netvlies verschijnt oud-minister
Deetman. Met een commissie zoveel verschrikkelijke herinneringen
aan moeten horen. Hoeveel slapeloze nachten zal dat hem bezorgd
hebben? Zal het die slachtoffers bezorgd hebben? Hoeveel slapeloze
nachten hebben sommigen van ons doordat herinneringen rondspoken?
Vooral ook op drempelmomenten lijken herinneringen naar voren te
springen. Bij geboorte of overlijden. Vaak herinneringen die een
glimlach oproepen. Niet altijd overigens. En ook nu. Bij de stap het
nieuwe jaar in.
Er bestaat een term ‘de herinnering levend houden’. Kennen we allemaal. Je vergeet niet. Niet wie belangrijk waren in het verzet 19401945. Niet wie belangrijk waren in de politiek van ons land. Niet wie
belangrijk waren in de wereldgeschiedenis. Niet wie belangrijk waren
in ons eigen leven. In goede zin.
Maar wat te doen met nare herinneringen die zich net zo goed opdringen? Die de overhand willen krijgen soms? Heb hier geen kant en
klaar antwoord op. Maar wel een wens.
Ik wens iedereen toe dat de verdrietige herinneringen naar de achtergrond mogen raken. Ze wegpoetsen kan niet. Ze zijn er. Dat ze
een plekje mogen krijgen tussen andere herinneringen. Een passend
plekje. Niet te groot, niet te klein. Ik wens iedereen toe dat er mensen zullen zijn die daarbij helpen. Met een woord, een gebaar. Mensen door wie God heen werkt. God, de enige die van al van onze herinneringen weet heeft. We wensen het elkaar. Een nabije God, door
en in mensen. Ook in 2012.
marja
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Kerkdiensten
zaterdag 31 december Oudejaarsavonddienst (wit)
Ds. J.J. Hinkamp
Deurcollecte: Eindejaarscollecte
zondag 1 januari
10.00 uur

Nieuwjaarsdag (wit)
Ds. J.J. Hinkamp
Welkom: mevrouw J. Lubbers
Deurcollecte: Verwarming
Na de dienst kunnen we elkaar in de Johanneshof Nieuwjaarwensen.
zondag 8 januari
10.00 uur
Let op: AKZ dienst
Koffie om half tien

Epifanie (wit)
Ds. J.J. Hinkamp
Welkom: de heer De Bruijn
Deurcollecte: De Bondgenoot

zondag 15 januari
10.00 uur

2e zondag van Epifanie (wit)
Ds. J.P. Prenger
Bevestiging ambtsdragers
Welkom: de heer Tamminga
Deurcollecte: Pastoraat

zondag 22 januari
10.00 uur

3e zondag van Epifanie (wit)
Oecumenische dienst Vredeszondag
Ds. M. Bouwman – Lasseur en
Pastor E. van den Bos
Welkom: de heer Van Doorn
Deurcollecte: Oecumene

zondag 29 januari
10.00 uur

4e zondag van Epifanie (wit)
Ds. J.J. Hinkamp
Welkom: de heer Van Lochem
Deurcollecte: Catechese en Educatie

Elke zondag is er na de dienst koffiedrinken in de Johanneshof.
Er is gelegenheid tot bediening van de Heilige Doop in overleg met
de predikant. Vriendelijk verzoek: wilt u a.u.b. wel tijdig contact nemen zodat de gemeente deelgenoot kan worden gemaakt van dit
feestelijke gebeuren.
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Bij de kerkdiensten
Zondag 1 januari vieren we dat we, onder Gods zegen, samen het
nieuwe jaar in mogen gaan. Na de dienst is er onze ‘nieuwjaarsreceptie’ in de Johanneshof, waar we elkaar onder het genot van koffie
en wat lekkers elkaar veel heil en zegen mogen toewensen.
Zondag 8 januari: AKZ-dienst! We starten met met koffie vóór de
kerkdienst! Om 9.30 uur staat er koffie klaar en om
10.00 uur willen we samen beginnen.
In de dienst zit een meerkeuze programma verwerkt.
Met deze keer een kennismaking met Taizé, een verhaal over wensen, en de jeugd gaat in de weer met
een spannend spel in de voetsporen van de Wijzen uit het Oosten.
Zondag 15 januari: In deze dienst nemen we afscheid van één
ambtsdrager en worden 4 ouderlingen her-bevestigd en heten we
Jan Nieuwold welkom als nieuwe ouderling-kerkrentmeester. Elders
in deze Onderweg leest u daar meer over.
Het belooft daarom een feestelijke dienst te worden! We zijn dankbaar voor al het werk dat zomaar voor anderen en voor de kerk gedaan is en zal worden! Van harte uitgenodigd om mensen te bedanken en succes/sterkte/plezier toe te wensen!
Donderdag 19 januari, half acht, voorafgaande aan de avond van
Vorming en Toerusting: een oecumenische vesperviering in het kader
van de week voor het gebed van de eenheid van de kerken.
Zondag 22 januari, een kerkdienst geleid door pastor Elly van den
Bos en ds. Margreet Bouwman - Lasseur.
In deze dienst willen we uiting geven aan wat ons verbindt als christenen van verschillende kerkgenootschappen
Zondag 29 januari lezen we in woorden van de profeet Ezechiël over
goed herderschap. Het zijn woorden die voor ons, door het leven van
Jezus een bijzondere inkleuring hebben gekregen.
Kerk-zijn is omzien naar elkaar!
Lief of leed? Ziekte of zorgen? Ziekenhuisopname? Wilt u bezoek
namens de kerk? Laat het ons weten! U kunt dit doorgeven aan uw
wijkcontactpersoon of uw predikant.
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Kerstgroeten en beste wensen…
Een nieuw jaar is begonnen, een oud jaar is
afgesloten. Achter ons ligt een jaar waarin er
heel wat gebeurd is. Op persoonlijk vlak voor
diverse mensen op het terrein van lief en leed
én in het grotere geheel van onze kerkelijke
gemeente, waarin de AKZ-dienst ondertussen
een begrip lijkt te worden. Het komende jaar
hopen we enthousiast verder te gaan met het
ontplooien van allerlei activiteiten in en rond de kerk.
Ik hoop dat we de uitdaging om een open kerkgemeenschap te zijn
samen vorm kunnen geven en zo samen kunnen bouwen aan een
heel goed jaar. Met deze wens voor het nieuwe jaar wil ik graag ook
van de gelegenheid gebruik maken om, mede namens ds. Jan-Peter
Prenger, iedereen van harte alle goeds, heil en zegen, toe te wensen
voor het nieuwe jaar en u te bedanken voor al die aardige, leuke, en
lieve en creatieve kaartjes (waaronder een echt ‘elfje’) met de beste
wensen. Dus… heel hartelijk dank!
ds. Hans Hinkamp
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Lief Kind
Elk
elk
elk
elk

jaar, lief Kind, word jij opnieuw geboren,
jaar drommen de mensen om je heen,
jaar eet men tot eer van jou zich vol,
jaar voor jou weer honderdduizend koren.

Elk
elk
elk
elk

jaar
jaar
jaar
jaar

feest men voor jou in vele landen,
word jij in ’t volle licht gezet,
gaan de kado’s over de toonbank,
draagt men jou liefdevol op handen.

Ach Kind . . .
Elk
elk
elk
elk

jaar
jaar
jaar
jaar

raken de mensen uitgegeten,
vliegen de kerstdagen voorbij,
worden de lichtjes weer gedoofd,
word je weer voor een jaar vergeten.
Marja
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Deurcollectes Januari
Zondag 1 januari

verwarming

Zondag 8 januari

De Bondgenoot

Zondag 15 januari

pastoraat

Zondag 22 januari

oecumene

In de week van Gebed voor de Eenheid van de christenen organiseert de Protestantse Kerk jaarlijks de oecumene collecte. Oecumene
is het wereldwijd zoeken naar eenheid in getuigenis en dienst tussen
kerken en christenen. Oecumene is ook dichtbij!
In het eigen dorp en in de eigen kerk zoeken we elkaar op, vieren we
samen met andere gelovigen de eredienst en zetten ons in om Gods
woord in de samenleving uit te dragen. De Protestantse Kerk vraagt
om steun voor oecumenische activiteiten, dichtbij en ver weg.
Zondag 29 januari

catechese + educatie

De Protestantse Kerk vindt het belangrijk dat vrijwilligers in de plaatselijke gemeenten goed toegerust worden om geloofsopvoeding en
catechese te verrichten. Daarom ontwikkelen JOP en HGJB, de
jeugdorganisaties van de Protestantse Kerk, daarvoor eigentijds materiaal. Ook wordt ondersteuning, advies en cursussen aangeboden
aan de catecheten en gemeenten via het Protestantse Centrum voor
Toerusting en Educatie. Zo stelt de Protestantse Kerk plaatselijke
gemeenten in staat om jong en oud op eigen manier bij de gemeente
te betrekken. Voor de ontwikkeling van materialen en het geven van
deze cursussen is de financiële steun van gemeenten en gemeenteleden onmisbaar.

Opbrengsten collectes oktober en november
02-oktober
02-november
06-november
13-november
20-november
27-november

Kerk & Israël
Verwarming
KIA, zending
KIA, Diaconaat
Cantorij
De Glind

€
€
€
€
€
€

70,50
52,65
37,15
39,75
155,19
70,65

De rondgang voor de kerkradio heeft € 326,64 opgebracht.
Namens de diaconie:
Jeroen Wildenbeest
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AGENDA
4 jan.
9 jan.
11 jan.
11 jan.
12 jan.

Inloopmorgen
Adelaarswiek
P.V.G. vergadering
Richtershof
Inloopmorgen
Adelaarswiek
Bijbelkring
Richtershof
V&T Doornse catechismus Consistorie
Is God dezelfde als Allah?
12 jan. P.V.G. vrijwilligersavond
Adelaarswiek
16 jan. P.V.G. middag
Johanneshof
16 jan. Bestuursverg. Johanneshof Consistorie
18 jan. Inloopmorgen
Adelaarswiek
18 jan. Ouderlingenberaad
Richtershof
19 jan. V&T Ds. Bram Grandia
Johanneshof
19 jan. Kerkrentmeesters
Richtershof
20 jan. Open tafel
Richtershof
25 jan. Inloopmorgen
Adelaarswiek
25 jan. Bijbelkring
Richtershof
25 jan. Moderamen
Richtershof
26 jan. Werkgem. Predikanten
Adelaarswiek
26 jan. V&T.vergadering
Richtershof
1 feb. Inloopmorgen
Adelaarswiek
1 feb. Kerkenraadsvergadering Consistorie

09.30
14.15
09.30
10.00
20.00

uur
uur
uur
uur
uur

20.00 uur
14.30 uur
20.00 uur
09.30 uur
20.00 uur
20.00 uur
20.00 uur
11.30 uur
09.30 uur
10.15 uur
20.00 uur
09.00 uur
20.00 uur
09.30 uur
20.00 uur

Wie een vergadering of andere bijeenkomst belegt, wordt verzocht
dit te laten vermelden in de Agenda van Onderweg, althans voor zover het met de kerk te maken heeft.
S.v.p. doorgeven aan mevrouw A. van Vliet, tel. 372795.
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LEVENSBERICHTEN

Verjaardagen
31 dec. mevr. G.B. ten Bokkel – Eggink in Antoniushove, 75 jaar.
2 jan. de heer H. Kolthoff in Antoniushove, 97 jaar.
4 jan. mevr. J. Mennink – Schuurman, Kard. De Jongstraat 29,
88 jaar.
5 jan. mevr. J. Bekkers – Otten, Patronaatsstraat 18/04, 86 jaar.
13 jan. mevr. A. Holler – Bernhardt, Watersnipstraat 2, 91 jaar.
13 jan. mevr. G.W. Stronks – Wisselink, Bachstraat 22, 77 jaar.
17 jan. mevr. C. Aalbers – Bezemer, Franciscanerhof 8, 80 jaar.
23 jan. de heer W. Voortman, Esstraat 10/43, 88 jaar.
28 jan. mevr. M. Kool – Briedé, Hassinkho0f in Beltrum, 97 jaar.
U allen wensen wij, met familie en vrienden, een goede en zo mogelijk gezonde verjaardag, vergezeld van Gods onmisbare zegen. Het
zou mooi zijn als de jarigen een kaartje of een telefoontje uit de gemeente zouden krijgen. Dat geldt ook voor zieken en andere mensen
die een steuntje in de rug nodig hebben.

Geboren
Op 19 november is geboren: Maren Ruth Hanna Schoppers, dochter
van Hans Schoppers en Mirjam Klumpenhouwer. Zij wonen aan de
Beethovenstraat 4.
Van harte gefeliciteerd met elkaar! We wensen jullie alle geluk en
liefde toe!
Ds. Jan-Peter Prenger

Nieuw ingekomen
Deze maand heten we hartelijk welkom in onze kerkelijke gemeente
mevrouw L. Luiten. Ze komt uit Aalten en woont nu aan de Lijsterbesstraat 11 in Lichtenvoorde.
Ledenadministratie
Lucy Schutten
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Bloemengroet
De bloemen uit de kerk zijn, met een groet van u allen, gebracht op:
27 nov. bij de fam.Sonderlo, Esdoornstraat 1 en
de heer Wamelink, Switbertushof 29.
4 dec. bij de fam. Luimes, Nic. Beetsstraat 39 en
mevr. Otten, Mercurius 5.
11 dec. bij mevr. Lubbers, Korte Rapennburgsestraat 3G en
de heer Bruggink, Schurinkweg 14.
18 dec. bij de fam. Wensink, Winterswijkseweg 9 en
de fam. Te Giffel, het Meinen 2 beiden in Vragender

Bloemen uit de kerk
De kerkenraad heeft in
zijn vergadering van 14
december 2011 het besluit genomen om vanaf
januari 2012 per zondag
1 bos bloemen uit de
kerk te brengen bij een
lid van onze gemeente.De bloemen zijn bestemd voor iemand die
bijzondere
aandacht
verdient van lief of
(helaas veelal) leed. Degenen die een (hoge) verjaardag vieren zullen door de wijkouderling/wijkcoördinator worden bezocht met een
bos bloemen namens en met een groet van de gemeente. In het ouderlingenberaad zal nog worden afgesproken met of vanaf welke verjaardagen bloemen zullen worden gebracht.
Namens de kerkenraad,
Flip de Bruijn, scriba
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In memoriam Hendrika Gezina Johanna Lensink
Vrijdag 9 december namen we in de Johanneskerk afscheid van Henny Lensink. Haar leven was een bewogen leven. Want het was zeker
niet de gebruikelijke route van huisje, boompje, beestje. Het maakte
haar zelfstandig en weerbaar.
Dat haar rijschool, die ze zelf begonnen was, goed liep en een gerespecteerde naam werd gaf haar een stuk voldoening. Ze zag dan ook
op tegen het moment dat ze met pensioen zou gaan. Maar toen ze
besefte dat niets moest en ze kon doen wat ze zelf wilde gaf haar dat
rust. Rijles geven, haar huis, de tuin, het uitzicht over de velden; het
gaf haar leven kleur.
Maar die fase, waarin ze de vrijheid had om het goede in het leven
op te pakken, duurde helaas veel te kort. Ziekte, een tumor bij de
gal, gooide roet in het eten. Een operatie bracht wel verbetering,
maar de problemen keerden later toch weer terug. De laatste weken
werden heel kostbare weken waarin ze bewust afscheid nam haar
dierbaren. Op de leeftijd van 67 jaar moest ze (in termen van de
rijschool) het stuur uit handen geven: de tank was volledig leeg.
Haar eigen wensen gaven kleur aan het afscheid. Gedichten van
twee van haar kleinkinderen brachten een ontroerend moment. Ze
zal in de herinnering blijven; als rechtdoor, geen half werk, soms
eigenzinnig, geen poespas en een doorzetter die respect verdiende.
Op begraafplaats Vredehof namen we afscheid in besloten kring en
met woorden van onderstaand gedicht:
Hun namen staan in steen gegrift in lange rijen marmeren zerken.
Gebeiteld in onwisbaar schrift, tot God nieuw leven zal bewerken.
Hier zweven de herinneringen, aan wat voorbij ging, niet meer is.
Van blijde en minder blijde dingen. Hier voelt men het groot gemis.
In deze graftuin rijk verzameld, weerklonk als laatste nog ’t gebed.
Het “Onze Vader” zacht gestameld en het lichaam in ‘t graf gezet.
Op deze plaats van stil gedenken, waar tranen hebben gevloeid.
Zal God eens weer vrede schenken, als nieuw leven gloort en bloeit.
Dat allen die haar zullen missen troost mogen vinden in het geloof
dat God verder gaat waar wij moeten loslaten en in de nagedachtenis
aan deze hen dierbare mens.
ds. J.J. Hinkamp
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In memoriam Sanne Wiggers
Op 14 december, in de weken voorafgaand voor Kerst is Sanne,
dochter van Saskia en Hennie Wiggers, op 6- jarige leeftijd overleden. Een groter contrast is nauwelijks denkbaar.. Het nieuwe leven –
zo loodrecht tegenover het loslaten van het leven van Sanne..
Sanne was een bijzonder meisje. Beperkt in haar lichamelijke mogelijkheden, maar zo gewenst, zo geliefd, zo Sanne..
Kinderen met het RETT-syndroom worden vaak ‘silent angels’ genoemd. Dat gold ook voor Sanne. Ze sprak niet met woorden –
maar toch sprak ze wél. Op haar eigen manier – voor een buitenstaander nauwelijks waar te nemen – maar voor wie haar kende
sprak een blik van haar ogen, een enkele glimlach, een reactie van
haar lichaam, boekdelen.
Een ‘stille engel’. Een engel als uit het kerstverhaal – het is het verhaal dat we tijdens de afscheidsdienst hebben gelezen. In wezen
zong ze net zoals als deze engel. Maar dan wel weer op z’n Sanne’s:
Ze wond mensen om haar vinger – ze liet je niet los – ze drong door
tot in je ziel zoals alleen zij dat kon. Als er iemand een onuitwisbare
indruk op mensen maakte – dan is het wel Sanne.
En Sanne – zij kwam – en zij straalde.. en ze bleef stralen.
Het straalde uit op Hennie en Saskia, op haar opa en oma, op al haar
familieleden – op mensen die in haar buurt kwamen – ze zette mensen in het licht.
Het zijn kostbare jaren geworden. Maar ook zwaar..
Haar gezondheid nam af – zeker nadat ze een ziekenhuisbacterie
opliep.
Toen er een poosje geleden ook nog een longontsteking bij kwam
bleek dit voor haar niet te doen te zijn. En uiteindelijk is ze gegaan..
Deze prachtige, stille engel. Terug naar de hemel – als een vlinder
die uit haar cocon is gevlogen.
Haar ouders, haar familie, allen die haar dierbaar waren achtergelaten – maar met kostbare en onuitwisbare herinneringen.
Moge het zo zijn dat haar lied blijft klinken.. Het levenslied van de
toch niet zo heel stille engel Sanne.
Met in gedachten de aankondiging van het nieuwe leven van Kerst –
God die onder ons woont en ons nabij wil zijn.
Ik hoop en bid Hennie en Saskia en allen die om hen heen staan toe
dat dat werkelijkheid zal worden!
Ds. Jan-Peter Prenger
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Wijk 3 wisselt van predikant
Toen ik aangesteld werd als tijdelijke predikant, hebben ds. Hans
Hinkamp en ik (samen met de kerkenraad) afgesproken dat we na
verloop van tijd zouden gaan evalueren hoe het werk ging. En dat
hebben we gedaan..
We zijn tot de conclusie gekomen dat het meer voor de hand ligt dat
ik, naast mijn huidige wijken, ook het pastoraat in wijk 3 op mij ga
nemen. Hans zal zich meer gaan richten op het beleid van kerkenraad en het moderamen.
Dat betekent dus dat iedereen in wijk 3 in het vervolg mij als predikant heeft. Het is weer even wennen.., maar mocht er iets zijn, of
mocht u graag willen kennismaken of zomaar een bezoekje willen:
aarzel niet en bel (0545-296912) of mail: jpcprenger@gmail.com.

Vaste dagen: donderdag en vrijdag
Ook hebben we afgesproken dat ik in het vervolg op zowel donderdag als vrijdag voor Lichtenvoorde en omgeving zal gaan werken.
Tot nu toe werkte ik vrij willekeurig de ene dag in Neede en de andere dag in Lichtenvoorde. Maar dat gaat nu dus veranderen: op donderdag en vrijdag ben ik er voor Lichtenvoorde.
Natuurlijk betekent dat niet dat ik op de andere dagen geen begrafenissen of zo ga doen. Maar in principe baken ik het beter af.
Ook emails en telefoontjes zal ik, als het kan, opsparen tot de donderdag of vrijdag. Dus als u op maandag mailt of belt: heb even geduld. Tenzij het dringend is natuurlijk…
Met vriendelijke groeten,
Ds. Jan-Peter Prenger
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VANUIT DE KERKENRAAD
Bevestiging/afscheid
ambtsdragers
Op zondag 15 januari 2012 zal de heer J. Niewold als ouderlingkerkrentmeester worden bevestigd.
Daarnaast hebben twee ambtsdragers te kennen gegeven, nu hun
ambtstermijn is verstreken, door te willen gaan. Deze ambtsdragers
zullen worden herbevestigd. Dit zijn de heren S. Tamminga en E.
Schokkin. Beiden zijn ouderling.
Tenens zullen de ouderlingen mevrouw Lubbers en mevrouw Lensink
worden herbevestigd. We hebben u eerder ervan op de hoogte gesteld dat directe voorzetting van hun ambtstermijn in 2011 stuitte op
bezwaren vanuit de kerkorde, nu al eerder ontheffing was gekregen
om meer dan twee ambtstermijnen van 4 jaar ambtsdrager te zijn.
Inmiddels zijn de dames weer officieel verkiesbaar.
In deze dienst zal afscheid worden genomen van één ambtsdrager en
wel de heer G(errit) van Lochem (ouderling-kerkrentmeester).
Namens de kerkenraad,
Flip de Bruijn, scriba

Wat is de kerk jou waard?
Dit is het thema van de actie kerkbalans 2012. Een indringend
thema, vindt u niet?
De vraag die in het thema wordt gesteld komt wel heel dichtbij en is
heel persoonlijk. Voor de een betekent de kerk veel meer dan voor
de ander, want velen van ons hebben op verschillende wijze raakvlakken met de kerk.
En dan word je zo maar opeens de vraag gesteld: wat is de kerk jou
waard? Een vraag om eens goed over na te denken.
Natuurlijk is de kerk de plaats waar het christelijk geloof wordt beleden. Waar we samenkomen om te leren en te vieren. Want geloven
kún je niet alleen. Je geloof wordt gevoed en verrijkt door de uitleg
van het Woord, door samen te zingen en te bidden, door de ontmoetingen in de wekelijkse eredienst.
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De landelijke actie kerkbalans 2012 met het thema wat is de kerk
jou waard wordt gehouden van 15 tot en met 29 januari. In deze
periode mag u dus de uitnodiging, met daarop tevens de begroting
voor het komende jaar, verwachten. U ontvangt dan van de medewerker ook een intekenformulier waarop u uw bijdrage kunt invullen.
Later wordt dit formulier weer bij u thuis opgehaald.
Zoals u dan kunt zien heeft de begroting een tekort van ruim € 1200.
Het zou fijn zijn, dat we door middel van onze bijdragen dit
negatieve bedrag zouden kunnen ombuigen.
Maandag 30 en dinsdag 31 januari a.s. ligt van 19.00 tot 20.00 uur
in de Johanneshof de jaarrekening 2010 en de begroting 2012 van
de diaconie en de kerkrentmeesters ter inzage.
We gaan dit jaar voor het eerst, zoals vrijwel overal in het land,
werken met het LRP project. (Leden Registratie Protestantse Kerk)
Dit nieuwe computer gestuurde landelijke ledenbestand vereist een
andere voorbereiding dan andere jaren. We doen ons best om u daar
niets van te laten merken.
Kortom, de kerk is het waard om je voor in te zetten. Voor iedereen
om zijn eigen redenen.
De vraag “wat is de kerk mij waard” kan ook worden omgekeerd en
luidt dan “wat kan ik voor de kerk betekenen?”
Misschien een brutale vraag maar we durven hem tóch te stellen.
Want u kunt veel voor de kerk doen: door aanwezig te zijn in de eredienst, door u in te zetten als vrijwilliger in het plaatselijke kerkenwerk, waarin iedereen naar beste kunnen welkom is, met handen
en met hoofd.
En natuurlijk door uw geldelijke bijdrage aan onze plaatselijke kerk!
Zodat uw kerk van waarde kan blijven, voor u en voor anderen.
Kerkbalans, daar geef je voor!
Namens het college van kerkrentmeesters,
Cor Langbroek
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De diaconie ondersteunt de volgende projecten:
SOS Kinderdorpen,
SOS Kinderdorpen zorgt er al ruim 60 jaar voor dat kinderen kunnen
opgroeien in een liefdevol gezin.
Wereldwijde hulp aan kinderen in 133 landen
Wij geven 80.000 kinderen een liefdevol thuis in een gezinshuis in
een van onze kinderdorpen. Ongeacht hun geloof, afkomst of huidskleur vinden deze kinderen een blijvend thuis in hun eigen land. Samen met lotgenootjes als broertjes en zusjes groeien ze op bij hun
SOS moeder.
Daarnaast begeleiden we 410.000 kinderen en hun ouders via onze
gezinsversterkende programma's. Met voorzieningen zoals scholen
en medische en sociale centra, waar jaarlijks ruim 1,1 miljoen mensen gebruik van maken, dragen we ook direct bij aan de kwaliteit
van leven van de lokale gemeenschappen.
Bekijk de website op: www.soskinderdorpen/
Stichting VBOK (nu Siriz),
De stichting Siriz is gespecialiseerd in het begeleiden van (complexe)
hulpvragen bij onbedoelde zwangerschap. We bieden hulp, voorlichting en opvang.
Wij helpen (jonge) vrouwen en mannen bij het maken van een keuze, bieden professionele begeleiding en praten met jongeren in het
onderwijs over hoe zij een onbedoelde zwangerschap kunnen voorkomen. Ook hebben we een opvanghuis voor jonge (aanstaande)
moeders.
Siriz is ervan overtuigd dat vanaf de conceptie nieuw leven bestaat.
Het ongeboren leven heeft er recht op om zich verder te ontwikkelen
en ter wereld te komen. De verantwoordelijkheid voor het ongeboren
leven ligt bij de vrouw die het draagt en bij de man die het verwekte.
Siriz kan en wil die verantwoordelijkheid niet van hen overnemen,
maar wil hen beiden helpen die verantwoordelijkheid te dragen, als
zij daarbij moeite ondervinden.
In de dialoog met de samenleving in het algemeen, en met jongeren
in het bijzonder, wil Siriz werken aan een maatschappelijk klimaat
waarin men de waarde van pril ongeboren leven inziet en de eigen
verantwoordelijkheid voor dit leven erkent en wil dragen.
Bekijk de website op: www.siriz.nl
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Giften rapportage Kerk in Actie (KIA)
Hieronder volgt een samenvatting van de giften die door de Diaconie
en particulieren aan KIA is gedaan.
Particulieren zijn personen die buitenom de collecten voor diaconie
en deur collecten nog (extra) giften aan de KIA hebben gedaan.
Ontvangen door KIA van de kerk:

2011

2010

Diaconaal aandeel buitenland
Diaconaal aandeel binnenland
Missionair aandeel Buitenland
Totaal programma

2.495,00
1.033,37
1.885,00
826,89

2.575,00
1.380,00
1.860,00
250,00

totaal ontvangen van de kerk:

6.240,26

6.065,00

2011

2010

Ontvangen door KIA van particulieren:
Diaconaal aandeel buitenland
Diaconaal aandeel binnenland
Missionair aandeel Buitenland
Totaal programma

743,50
269,00
138,00

totaal ontvangen van particulieren:

1.150,50

1.132,86
42,00
325,50
378,00
1,878,36

Totaal ontvangen door KIA van de kerk en particulieren:
2011
2010
Diaconaal aandeel buitenland
Diaconaal aandeel binnenland
Missionair aandeel Buitenland
Totaal programma

3.238,50
1.033,37
2.154,00
964,89

3.707,86
1.422,00
2.185,50
628,00

totaal ontvangen van de kerk:

7.390,76

7.943,36

Mede namens de KIA, danken we u voor uw giften.
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Van de diaconie
Regelmatig ondersteunt de diaconie het werk van AMCHA. AMCHA
staat voor psychosociale behandeling in Israёl van overlevenden van
de Holocaust. Tussen de vele post die wij maandelijks ontvangen, zit
ook regelmatig de nieuwsbrief van AMCHA met aangrijpende verhalen van mensen die de Holocaust hebben meegemaakt. Erg aangrijpend is ook het nu volgende verhaal van Shlomo ben Yehudah.
In de wachtkamer van AMCHA in Haïfa zitten wij te wachten. Hij
vraagt wat ik kom doen, zo’n jonge man. Hij vertelt: ik ben van
1931, dus reken maar uit. Ken je het plaatsje Stomniki? Daar woonde ons gezin toen de oorlog uitbrak. In 1943 werd het stadje met
grof geweld door de nazi’s ontruimd. De laatste joden, mannen,
vrouwen, kinderen en bejaarden moesten in de modder liggen tot ze
werden afgevoerd. De Duitsers hebben mij over het hoofd gezien,
letterlijk. Nooit heb ik iemand van mijn stad nog teruggezien.
Uiteindelijk kwam ik in Buchenwald terecht. Ik was 14 jaar toen het
kamp door de Geallieerden werd bevrijd. Met andere kinderen werd
ik naar Zwitserland gestuurd voor revalidatie. Daar woonde ik vier
jaar, verschrikkelijk eenzame jaren. Ik leerde een beroep. In 1952
emigreerde ik naar Israёl. Vorig jaar kreeg ik het te kwaad met mijn
herinneringen en die pijnlijke eenzaamheid waaraan ik nooit gewend
ben geraakt. Als ik ’s avonds slapen ga, zie ik nog altijd de beelden
van mijn ouders. Ziek werd ik ervan. Het leven is nooit meer goed
voor mij geweest. Nu bij AMCHA vind ik eindelijk wat rust en geborgenheid. Beter laat dan nooit.
Als u het werk van AMCHA ook wilt ondersteunen, kan dat door uw
bijdrage te storten op rekening 760 van de Stichting Vrienden van
AMCHA in Nederland in Amersfoort.
Namens de diaconie
Rinus te Kronnie
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Gaat u ook mee met de vakantieweek van de IKA?
Ook in 2012 zijn er weer de vakantieweken van de IKA (Interkerkelijke Vakantieweken Achterhoek/Liemers). De IKA is een commissie,
in het leven geroepen door de diaconieёn van de PKN kerken in de
Achterhoek en de Liemers.
Het doel van de IKA is het organiseren van een aantal vakantieweken voor lichamelijk minder valide mensen al of niet samen met hun
partner. Om u een vakantie te bieden waarin u met mensen uit uw
eigen streek, in een ongedwongen gemoedelijke sfeer, pratend in uw
eigen dialect, hartelijk kunt genieten.
U kunt kiezen uit de volgende weken:
* van 12 mei – 19 mei naar het F D Roosevelthuis in Doorn
* van 19 mei – 26 mei naar het Laarhuus in Ommen
* van 2 juni – 8 juni naar de Boerderij en het Veurhuus in Lemele
De weken lopen van zaterdag tot zaterdag. Alleen de week in Lemele
is een verkorte week en loopt van zaterdag tot vrijdag. Er is een gevarieerd programma met onder andere een kerkdienst en een
Avondmaalsviering. Verder kan het programma bestaan uit optredens van zang-, toneel- of dansverenigingen. Er zijn speldagen en er
wordt een uitstapje met de bus gemaakt. Alle vakantieverblijven zijn
volledig aangepast aan de verzorging van minder valide mensen. In
alle weken is voldoende deskundige verpleging aanwezig. Er zijn
vrijwilligers om de rolstoelen te duwen.
De kosten voor gemeenteleden die boeken via onze diaconie zijn
voor een alleenstaande € 425,- voor een verkorte week en € 450,voor een volle week. Een echtpaar betaalt € 760,- voor een verkorte
week en € 800,- voor een volle week.
Aanmeldingen moeten vóór 12 februari binnen zijn!
Gaat u ook mee? Of wilt u er eerst meer van weten? Belt u mij gerust, het nummer is 37 67 06. Bij voorkeur bellen in de avonduren.
Namens uw diaconie
Rinus te Kronnie
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Braziliëgroep
Wij wensen u allen een heel gelukkig 2012!! Voor de jongeren wordt
het een bijzonder en spannend jaar, want in de zomer gaan ze naar
Brazilië, om het project van Comin te bezoeken en om zelfs een paar
dagen echt in een andere cultuur te stappen: de cultuur van de indianen, de inheemse bevolking van Brazilië.
Inmiddels hebben de jongeren ook iemand van Comin ontmoet, de
heer Hans Trein. Hij is van Duitse afkomst, maar al zes generaties
lang woont zijn familie in Brazilië…. Waar hoort hij dan thuis zou je je
afvragen? Dat vroegen wij hem ook. Het antwoord was: in Brazilië,
net zoals de inheemse bevolking. Alleen is die verdrongen toen zes
generaties geleden zovele westerlingen naar Brazilië kwamen. En dat
probeert Comin nu recht te zetten. Geen makkelijke taak, maar wel
erg boeiend en voor de jongeren een enorme ervaring en verrijking
om zoiets van dichtbij te mogen beleven!!
De bijeenkomst op 16 november in de Johanneshof in Lichtenvoorde
met Hans Trein werd vooraf gegaan door een heerlijke Braziliaanse
maaltijd waar ongeveer 40 personen van hebben genoten: de Braziliaanse keuken mag er zijn!
Hierna vindt u het artikel zoals dat stond in dagblad De Gelderlander
en Tubantia: ‘Jongeren zoeken indianenproject op.’
Op 27 november was er in Eibergen tijdens een speciale viering een
workshop over Brazilië. Terwijl boven wafels werden gebakken,
merkten Eibergenaren beneden hoe het zou kunnen voelen, als je
achtergesteld wordt in het gebied waar je bent geboren! Ze moesten
achteraan plaats nemen in het zaaltje, terwijl de ‘niet- eibergenaren’
een goede plek vooraan kregen! We konden er nu om lachen, maar
je kan je gewoon niet voorstellen dat dat op sommige plekken toch
echt zo gebeurt.
En inmiddels is ook bekend hoeveel de sponsorloop op het Assink in
Eibergen heeft opgebracht voor Comin: € 2000,-!!!! Wat een enorm
bedrag!
Namens de jongeren en de steungroep
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Uit dagblad de Gelderlander en Tubantia:
Jongeren zoeken indianenproject op
Eibergen, Neede, Lichtenvoorde
Ze gaan niet zomaar op de koffie in Brazilië. Een aantal jongeren uit
protestantse gemeenten in de Achterhoek gaat volgend jaar in het
Zuid-Arnerikaane land kijken bij indianen, die van hun grond verdreven zijn vanwege de koffieteelt. De jongeren gaan op bezoek bij de
ontwikkelingsorganisatie Comin: Conselho de Missa entre Indios, de
zendingsraad ander indiaanse volkeren vanuit de Braziliaanse Evangelisch-Lutherse kerk
Het plan om naar Brazilië te gaan komt voort uit catechisatiegesprekken tussen jongeren en de Needse predikant Jan-Peter Prenger,
die ooit in Brazilië werkte.
De jongeren houden acties om geld in te zamelen. Dat geld wordt
gebruikt om de reis te betalen en om projecten te steunen. Tussendoor spreken ze met Comin-coördinzor Hans Trein. De Braziliaan is in
Nederland en komt voor het gesprek even naar Lichtenvoorde Hij
kan zich in de Johanneshof een beetje thuis voelen, want de jongeren hebben er voor een Braziliaans buffet gezorgd
Sanne Smeenk uit Eibergen en Hermela Davids uit Neede bevragen
de Conin-coördinator over diens projecten. Dat doen ze voor hun
website achterhoekiscomin.nl.
Hans Trein legt uit dat de meer dan 30.000 indiaanse volkeren in
Brazilië - waarvan ruim 10 procent in het Amazonegebied - kampen
met een identiteitscrisis. “Ze worden gediscrimineerd; hebben veel
last van vooroordelen. De beste manier om hun gevoel van eigenwaarde te herstellen is door ze land terug te geven waar ze kunnen
wonen. Sinds 1988 is er een wet die regelt dat oorspronkelijke volkeren recht hebben op land waar hun voorouders al woonden. Via archiefonderzoek, het bevragen van de huidige bewoners tot en met
archeologisch onderzoek wordt uitgezocht of een claim kan worden
gehonoreerd"
Trein geeft aan dat dit soort processen tot onderlinge spanningen
leiden: “Leden van onze kerk vinden het soms moeilijk te verkroppen
dat we het opnemen voor indianen en zij land moeten afstaan." In
het Amazonegebied kan meer land worden teruggegeven dan aan de
kust en in het zuiden. “Jagen en vissen lukt vaak niet: daarvoor is te
weinig ruimte over"
Comin probeert andere indiaanse elementen ruimte te geven.”Er bestaat een enorme kennis van geneeskrachtige planten, bijvoorbeeld.
Dat is eerder als bijgeloof afgedaan. Nu proberen we via workshops
dat ouderen deze kennis aan jongeren overdragen"
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Een dilemma voor Comin is volgens Trein dat de organisatie zichzelf wil terugtrekken als stammen eenmaal beter zijn georganiseerd
“Maar voor indianen is een relatie nooit voorbij."
Het groepje jongeren beperkt zich waarschijnlijk tot een bezoek aan
Comin-projecten in het zuiden. Naar het Amazonegebied vliegen legt
een te zwaar beslag op het budget. De jongeren willen maximaal 25
procent van het geld dat ze verdienen, in hun eigen reis steken. De
rest is voor de projecten.
Zie www.achterhoekiscomin.nl

Actualiteiten uit de classis Winterswijk
De classis Winterswijk vergaderde op 21 september en 24 november
2011 in respectievelijk de Zuiderkerk in Aalten en in 't Koppelhuis bij
de Sint Joriskerk in Bredevoort. Het bezinningsmoment voorafgaande
aan de vergadering werd verzorgd door de plaatselijke predikanten
ds. M.J. Kooistra en ds. A.G. Endeveld. De beide vergaderingen stonden onder leiding van ds. J.S. Struijk, wnd. voorzitter.
In de vergadering van 21 september werd de stand van zaken m.b.t.
de ontwikkeling en de voortgang van het nieuwe Liedboek voor de
Kerken met de heer W. Ruessink, cantor-organist en lid van de landelijke werkgroep, doorgenomen. Het nieuwe liedboek is niet alleen
bestemd voor de eredienst, maar zal ook van betekenis zijn voor
verschillende leefgroepen en voor persoonlijke meditatie. Zo is er
sprake van vernieuwing, verbreding en verandering. Vanuit de verschillende kerkelijke tradities in binnen- en buitenland zijn liederen
ter beoordeling op tekst en muzikaliteit aangeleverd. In december
2012 zal het nieuwe liedboek onder de titel: 'Liedboek, zingen en
bidden in huis en kerk' gereed zijn.
In deze septembervergadering kwamen vervolgens de kerkordewijzigingen deel 2, ordinanties 6 t/m 14, aan de orde. Deze werden toegelicht door ds. J. Van Beelen, classisadviseur. De wijzigingen hebben in hoofdzaak betrekking op de regionale en generale colleges
voor de visitatie, voor het opzicht, voor de behandeling van beheerszaken en voor de behandeling van bezwaren en geschillen. Zo wordt
voorgesteld de werkwijze van de leden en de plaatsvervangende leden te wijzigen en een onderlinge uitwisseling mogelijk te maken.
Het komt er op neer dat de 'menskracht' beter wordt benut en op
een flexibele manier wordt ingezet.
In de classisvergadering van 24 november 2011 werd - wat in kerkelijke taal heet - door de classis 'geconsidereerd' aan de hand van de
door de kerkenraden gemaakte opmerkingen. Met uitzondering van
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de kerkenraad van Aalten, die met name aandacht vroeg voor de
onafhankelijkheid van het controle-orgaan voor de doelmatigheid van
het beleid van de generale en de kleine synode, waren er door de
kerkenraden geen opmerkingen gemaakt. De classis stemde in met
de voorgestelde wijzigingen, maar besloot de door Aalten gemaakte
opmerking in principe over te nemen en door te zenden naar de synode.
De classis besloot verder in te stemmen met de fusieovereenkomst
tussen de Hervormde Gemeente en de Gereformeerde Kerk van
Dinxperlo. De fusie van de beide kerken tot de Protestantse Gemeente van Dinxperlo zal per 1 januari 2012 worden gerealiseerd.
Voorzitter ds. J.S. Struijk behandelde daarnaast nog het door professor James Kennedy in zijn boek 'Stad op een berg' aangesneden onderwerp over de rol van de kerk in de publieke ruimte. Hierbij kwam
de vraag aan de orde welke verantwoordelijkheid, functie en rol de
kerk heeft in de huidige samenleving. Uit de beide vergaderingen
kunnen verder nog de volgende besluiten worden genoemd:
In de septembervergadering werd ingestemd met de gewijzigde
regeling voor de permanente educatie van predikanten. De vanuit
de werkgemeenschap van predikanten in de classis Winterswijk gemaakte opmerkingen zijn inmiddels ter kennis van de generale synode gebracht. Ook werd ingestemd met het laten vervallen van het
maximum deeltijdpercentage van 80% voor gemeentepredikanten.
In de novembervergadering is besloten de huidige afvaardiging vanuit de kerkenraden naar de classis in de huidige samenstelling te
handhaven. Dit laatste houdt verband met de op handen zijnde
kerkordewijziging. Tevens werd besloten om vanwege de kleine omvang van de classis Winterswijk (nu 8 en t.z.t. 7 kerkelijke gemeenten) met de classes Doetinchem en Zutphen in overleg te treden
over een gewijzigde regio-indeling dan wel samenvoeging van classes. Ds Klaas de Lange uit Aalten werd aangewezen als secundusafgevaardigde (tweede afgevaardigde) naar de generale synode. Ds.
H.J. Lieftink-Buijs volgt haar collega ds. J.P. Prenger op als primusafgevaardigde (eerste afgevaardigde) naar de generale synode. De
heer Sj. Tamminga zal als ouderling-afgevaardigde het scribaat van
de classis op zich nemen en de heer S. Kuijt blijft als actuaris (notulist) verbonden aan de classis. Onder dankzegging voor de betrokkenheid en de bewezen diensten werd afscheid genomen van mevrouw Th. van den Hout-Lommers, die vele jaren als 2e scriba verbonden was aan de classis Winterswijk.
Steven Kuijt
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Seniorenmiddag
Kerstmis
In een sfeervol versierde Johanneshof vierden we dit jaar met Groenlo samen het kerstfeest met onze senioren. Het was verheugend om
de grote opkomst te zien, wat het extra gezellig maakte in de mogelijkheid die de Johanneshof dan biedt.
Mevrouw De Bruijn opende de middag met een hartelijk woord van
welkom aan iedereen, speciaal aan ds. Hinkamp, hij had de liturgie
verzorgd en het koor ‘The Voices’ uit Groenlo.
We zongen de welbekende kerstliederen, afgewisseld met gedichten,
gelezen door mevrouw De Bruijn en mevrouw Kip.
De schriftlezing en de overdenking kwamen uit Lucas 1:39-56, het
verhaal van Maria en Elisabeth. Beide vrouwen jubelend en dankbaar
voor hun zwangerschap en datgene wat God door hun kinderen aan
de wereld wil geven. Zijn genade en zijn liefde. Hij vraagt alleen om
Hem lief te hebben en onze naaste als onszelf.
Na de pauze trad het koor op met pianobegeleiding van Joop Abbink.
Zij zongen met hun prachtige stemmen advents- en kerstliederen in
verschillende talen, waar ademloos naar werd geluisterd. Tussendoor
vertelde één van de koorleden het kerstverhaal in het Achterhoeks
dialect en meer geplaatst in onze tijd. We genoten ook hier volop
van. Aan het eind van hun optreden zong het koor ‘Stille nacht, heilige nacht’, dat door de aanwezigen zachtjes werd meegezongen.
Traditioneel gebruikten we hierna de broodmaaltijd, wat een ieder
zich goed liet smaken.
Met een dankgebed en het zingen van ‘Ere zij God’ en daarna woorden van dank aan allen die deze middag mogelijk hadden gemaakt,
kwam er een einde aan deze bijzondere kerstbijeenkomst.
Als u dit leest is het kerstfeest al weer voorbij. Ik hoop dat u goede
dagen hebt gehad met de mensen die u dierbaar zijn en wens u allen
veel heil en zegen in het nieuwe jaar namens alle medewerkers van
de Protestantse Vrijwilligers Groep.
We hopen u allen weer te begroeten op maandag 16 januari 2012
om half drie in de Johanneshof. We spelen dan ‘Bingo’.
Joke Lubbers
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Gespreksavonden van Vorming en Toerusting
Thema: “Kun je geloven buiten de kerk ?”
Ook dit jaar een uitnodiging om deel te nemen aan één van de gespreksavonden. God en mensen ontmoeten elkaar niet exclusief in
de kerk. Sterker nog, sommigen vinden een boswandeling inspirerender dan een preek op zondag. De vraag is hoe kunnen wij God
ontmoeten? Heel veel vragen om ongedwongen over in gesprek te
gaan. De ervaring heeft geleerd dat dat goed bevalt. Wie zelf niet
zo’n prater is luistert naar wat anderen vertellen. Dit jaar is er ook
een gespreksavond in Groenlo en in ons kerkelijk centrum. Naast een
gastheer of gastvrouw is er iedere avond een gespreksleid(st)er
aanwezig die zorg draagt voor het op gang brengen en houden van
het gesprek met elkaar. Zo kunnen we delen wat ons in het dagelijkse leven bezighoudt en bemoedigt. Maak uw keuze uit onderstaande avonden en adressen.
De gespreksavonden duren van 20.00 tot 22.00 uur.
1.maandag
13 februari
2.dinsdag
14 februari
3.woensdag
15 februari
4.donderdag
16 februari
5.maandag
20 februari
6.woensdag
22 februari
7.donderdag
23 februari

Mevr. Rouwhorst

Aaltenseweg 78 Lichtenvoorde

Mevr. ter Haar

familie Meijer

Oude Winterswijkseweg 4 Vragender
van Raesfeltstraat 44 Lichtenvoorde
Jan Steenstraat 29 Groenlo

familie te Bokkel

Beukstraat2 Lichtenvoorde

familie Niewold

Esstraat 10/37 Lichtenvoorde

Kerkelijk centrum

Richtershof (open avond) Lichtenvoorde

familie Koster

U kunt zich opgeven via het formulier in de envelop van kerkbalans
welke eind januari opgehaald wordt door één van de leden van de
kerk of het formulier inleveren in de bus bij de uitgang van de Kerk
of bij Sjors Tamminga telefoon 372752, of per e-mail:
sjors.tamminga@kpnmail.nl of bij Joke Lubbers telefoon 372549.
Voor Groenlo kunt u zich opgeven bij ds. Ria Willems De Schans 40
Groenlo (0544-462019)
U kunt zich opgeven tot en met 9 februari 2012.
Namens Vorming en Toerusting
Sjors Tamminga
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“IKON en de media”
Ds Bram Grandia komt hierover op donderdag 19 januari spreken in
de “Johanneshof” (naast de Johanneskerk) Van 20.00 tot 22.00 uur
Een avond over spiritualiteit in de media. Hoe zijn we als kerken present in de media? Zijn we dat door alleen kerkdiensten uit te zenden? Zo begon het wel, eerst op de radio, later op televisie.
De IKON ziet het echter breder. Hoe ga je vanuit de kerken het gesprek aan met de cultuur waarin je leeft, hoe kom je in dialoog met
mensen buiten de kerk? Hoe peil je wat er in de wereld speelt? Goed
kijken, goed luisteren is essentieel voor een omroep die namens zeven kerken uitzendt.
In de veelheid van programma's probeert de IKON recht te doen aan
de presentie van de kerk in de samenleving. Het IKON Pastoraat is
een plek waar mensen een pastoraal gesprek kunnen voeren, waar
mensen zelf via internet aan het werk kunnen gaan rond levensvragen. Drs Bram Grandia wil u uitnodigen om, als u over internet beschikt, te gaan surfen op: www.ikon.nl of www.ikonpastoraat.nl of
www.levensvragen.nl
Zo komt u spelenderwijs met het werk van de IKON in aanraking.
Deze lezing wordt georganiseerd door de commissie V&T van de PKN
Lichtenvoorde Toegang gratis (vrijwillige bijdrage)
Koffie/ thee slechts € 1,00.
Geeft u zich even op? bij sjors.tamminga@kpnmail.nl,dan houden
wij daar rekening mee. Natuurlijk bent u altijd welkom!
Namens Vorming en toerusting,
Sjors Tamminga

Bijbelvertalingen
Jakoetiё, Boerjatiё en Noord-Ossetiё zijn drie van de eenentwintig
autonome republieken in de Russische Federatie. Zij hebben ieder
hun eigen cultuur en taal binnen het grootste land ter wereld. De
inwoners van deze republieken spreken allemaal Russisch, maar op
straat en thuis wordt er respectievelijk, Jakoets, Boerjatisch en Ossetisch gesproken.
In deze drie talen is er nog geen bijbel beschikbaar. De christenen in
Jakoetiё, Boerjatiё en Noord-Ossetiё zijn aangewezen op een Russische vertaling. Een taal die ze verstaan, maar niet de taal is van hun
hart. Daar komt verandering in, want in deze drie gebieden wordt
gewerkt aan een vertaling in het Jakoets, Boerjatisch en Ossetisch.
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De Nederlander Lénart de Regt werkt als vertaalcoördinator voor
Europa en het Midden Oosten bij United Bible Societies. Hij is vanaf
het begin betrokken bij deze vertaalprojecten. “Een kleine tien jaar
gelden zijn we deze projecten begonnen met een korte reeks seminars/workshops voor de vertalers daar. Een zogenaamde stoomcursus bijbelvertalen. Ik was toen één van de cursusleiders”.
De vertaalteams bestaan uit mensen die een goede reputatie hebben
in die talen, zoals schrijvers, dichters, uitgevers of leden vab de academie van wetenschappen. “Deze academies moet je zien als culturele instelling voor minderheidstalen”.
De vertalers hebben geen kennis van de grondtalen, zoals de wetenschappers in bijvoorbeeld Nederland. Deze kennis is ook niet aanwezig in die gebieden. “Daarom kiezen we voor mensen die de taal
goed kennen. Het is ten slotte niet alleen belangrijk dat een bijbelvertaling nauwkeurig vertaald wordt, maar ook dat het aansluit bij de
verteltrant, dichtkunst en literaire gewoonten van die cultuur”.
In Jakoetiё, Boerjatiё en Noord-Ossetiё wordt dus noodgedwongen
met de meest bekende Russische bijbelvertaling gewerkt. Wel is er
één persoon binnen het team aangewezen om Hebreeuws te leren.
Hij zal elementaire vragen van andere teamleden beantwoorden.
Moeilijker vragen worden via skype, e-mail of tijdens een regelmatig
bezoek van de vertaalconsulent van de United Bible Societies gesteld.
Dat er grote behoefte is aan deze vertalingen blijkt uit het feit dat
kerken geneigd zijn om afgeronde bijbelboeken onmiddellijk te gaan
gebruiken. In Boerjatiё is Genesis net gepresenteerd. In Jakoetiё
worden de psalmen al gebruikt in de eigen taal. “Dat is heel bijzonder als je weet dat in de Russisch-orthodoxe kerk vaak oud-Slavisch
gebruikt wordt in de liturgie.”
Naast de kerken hebben de media er veel belangstelling voor. Een
bijbelvertaling in je eigen taal is de grootste bevestiging van het bestaan van die taal. Dat is belangrijk voor mensen.”
Namens de werkgroep van het NBG
Nonja Kip
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Begraafplaats 'Vredehof'

Het College van Kerkrentmeesters heeft de vorige maand een nieuw
reglement vastgesteld voor begraafplaats ‘Vredehof’. Aanleiding
hiervoor was een wijziging van de Wet op de Lijkbezorging. Die wijzigingen hadden onder meer betrekking op de soorten graven, de
termijn van begraven, het vaststellen van de identiteit en de verlenging van de uitgiftetermijn.
Begraafplaats ‘Vredehof’ beschikt over:
•
particuliere graven
•
particuliere urnengraven
•
particuliere graven met urnenkelder
•
kindergraven
•
verstrooiingsplaats.
Nieuw is de huur van een particulier graf met urnenkelder. Kortgeleden zijn er 10 urnenkelders geplaatst. Zie foto.

De uitgiftetermijn van de graven is 30 jaar, met de mogelijkheid van
verlenging van telkens 10 jaar.
Voor het begraven, het bijzetten van de urn en verstrooien van de as
zijn rechten verschuldigd. Daarnaast zijn er bijkomende kosten voor
het delven van het graf, het plaatsen van de grafkelder, het algemeen onderhoud en het verwijderen c.q. ruimen aan het einde van
de huurperiode.
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Op de website www.pkn-lichtenvoorde.nl vindt u binnenkort een
aparte rubriek met informatie zoals het reglement, de tarievenlijst en
de samenstelling van de Commissie van Beheer.
Mocht u naar aanleiding van dit artikel vragen hebben dan zal ondergetekende deze graag beantwoorden.
Met vriendelijke groeten,
namens de Commissie van Beheer ‘Vredehof’
J. Niewold, secretaris (tel. 372245).

Giften
Deze maand ontvingen wij de volgende giften: via mevrouw J. Lubbers € 10,-- bestemd voor de PVG en € 10,-- voor de diaconie; via
ds. Prenger € 10,-- voor het college van kerkrentmeesters; via de
heer F. van Doorn € 10,-- voor de Johanneshof (van oktober); 3 x €
10,-- eveneens voor de Johanneshof en € 10,-- voor de diaconie en
via mevrouw R. Tieltjes € 3,-- voor de ouderling bloemendienst; €
25,-- voor het pastoraat en € 5,-- voor de Johanneshof.
Hiervoor hartelijk dank!
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Adventsproject kinderlevendienst
Om nog even in de elfjesstijl van zondag 4 december te blijven:
Kindernevendienst
Zien, beleven
Verhaal en verwerking
Kerstboom, Licht, Engel, sterren
Adventsproject
Op de laatste zondag van Advent,
zondag
18
december,
stond
de
versierde
kerstboom
van
de
kindernevendienst er al in de kerk. Op
de zondagen van Advent is hier hard
aan gewerkt. Mooi gedaan en een leuk
project van de kindernevendienst.
Anita, Anja, Anne-Marleen, Erica en
Karin bedankt!
Sterren stralen…
Sterren stralen sterren stralen sterren stralen overal
Als een lichtje in het donker, sterren stralen overal
Sterren stralen sterren stralen sterren stralen overal
Want het licht is hier geboren in een kribbe in een stal.

Erik S.
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AKZ-dilemma
Op de derde anders-kerk-zijn (AKZ) dienst op zondag 4 december
was er weer de keuze uit verschillende programma’s: Kindernevendienst (J-hof boven), Jongerenkerk (Adelaarswiek), Elfjes (consistorie) of Overdenking (Kerk).
Jongerenkerk
Elke maand
Serieus, gezellig, grappig
Een nieuwe generatie kerkgangers
Misschien
Elfjes
Eenvoudig simpel
Elf woorden verzinnen
Bijvoorbeeld over een bijbelverhaal
Verrassend
Overdenking
Interactieve poëzie
Iets te ingewikkeld
Voor mij eenvoudige ziel
Abacadabra
Of
Overdenking
Psalm 23
Gedicht, muziek, bezinning
Vertrouwd in de Johanneskerk
Troost
Kiezen is moeilijk. Maar mooi dat er gekozen kan
worden. Zondag 8 januari 2012 kan er weer
gekozen worden en is er de volgende AKZ-dienst.
Erik Schokkin
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Het volgende nummer. . .
. . .kunt u verwachten in de week voorafgaand aan zondag 5
februari
De kopij moet uiterlijk dinsdag 24 januari zijn ingeleverd bij:
Jan Gillissen, Rossinistraat 10, tel. 372522
of bij
Grietje Bijker – Middelbrink, Lisztstraat 4, tel. 374740
Kopij bij voorkeur per E-mail of op memostick aanleveren. E-mail
aan: js.gillissen@hetnet.nl of aan grietjebijker1@chello.nl
Elektronisch aangeboden kopij zullen wij zelf in het juiste lettertype
en in de juiste afmetingen opmaken. Handgeschreven teksten zullen
door ons worden getypt.
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ONDERWEG IN JANUARI
Herinneringen
Samen ruimen we spullen. Als je kleiner gaat wonen ontkom je er
niet aan. Dozen staan klaar. Om te bewaren en mee te nemen, om
te bewaren (bewaren betekent opslaan), voor zus, voor vriend van
broer, voor nog anderen, en niet te vergeten een vuilniszak! Soms
ruimt het lekker vlug. En dan een ‘buikpijndoos’. Zoveel leuke herinneringen aan de inhoud. Dat kan toch niet weg? Maar echt, het
moet grotendeels weg! Ach, wie heeft ze niet. Herinneringen. Leuke
herinneringen. Verdrietige herinneringen. Aan kort geleden. Aan lang
geleden. Iedereen heeft ze. Bij elke stap die je zet, letterlijk of figuurlijk, komt er eentje bij. Op mijn netvlies verschijnt oud-minister
Deetman. Met een commissie zoveel verschrikkelijke herinneringen
aan moeten horen. Hoeveel slapeloze nachten zal dat hem bezorgd
hebben? Zal het die slachtoffers bezorgd hebben? Hoeveel slapeloze
nachten hebben sommigen van ons doordat herinneringen rondspoken?
Vooral ook op drempelmomenten lijken herinneringen naar voren te
springen. Bij geboorte of overlijden. Vaak herinneringen die een
glimlach oproepen. Niet altijd overigens. En ook nu. Bij de stap het
nieuwe jaar in.
Er bestaat een term ‘de herinnering levend houden’. Kennen we allemaal. Je vergeet niet. Niet wie belangrijk waren in het verzet 19401945. Niet wie belangrijk waren in de politiek van ons land. Niet wie
belangrijk waren in de wereldgeschiedenis. Niet wie belangrijk waren
in ons eigen leven. In goede zin.
Maar wat te doen met nare herinneringen die zich net zo goed opdringen? Die de overhand willen krijgen soms? Heb hier geen kant en
klaar antwoord op. Maar wel een wens.
Ik wens iedereen toe dat de verdrietige herinneringen naar de achtergrond mogen raken. Ze wegpoetsen kan niet. Ze zijn er. Dat ze
een plekje mogen krijgen tussen andere herinneringen. Een passend
plekje. Niet te groot, niet te klein. Ik wens iedereen toe dat er mensen zullen zijn die daarbij helpen. Met een woord, een gebaar. Mensen door wie God heen werkt. God, de enige die van al van onze herinneringen weet heeft. We wensen het elkaar. Een nabije God, door
en in mensen. Ook in 2012.
marja
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Kerkdiensten
zaterdag 31 december Oudejaarsavonddienst (wit)
Ds. J.J. Hinkamp
Deurcollecte: Eindejaarscollecte
zondag 1 januari
10.00 uur

Nieuwjaarsdag (wit)
Ds. J.J. Hinkamp
Welkom: mevrouw J. Lubbers
Deurcollecte: Verwarming
Na de dienst kunnen we elkaar in de Johanneshof Nieuwjaarwensen.
zondag 8 januari
10.00 uur
Let op: AKZ dienst
Koffie om half tien

Epifanie (wit)
Ds. J.J. Hinkamp
Welkom: de heer De Bruijn
Deurcollecte: De Bondgenoot

zondag 15 januari
10.00 uur

2e zondag van Epifanie (wit)
Ds. J.P. Prenger
Bevestiging ambtsdragers
Welkom: de heer Tamminga
Deurcollecte: Pastoraat

zondag 22 januari
10.00 uur

3e zondag van Epifanie (wit)
Oecumenische dienst Vredeszondag
Ds. M. Bouwman – Lasseur en
Pastor E. van den Bos
Welkom: de heer Van Doorn
Deurcollecte: Oecumene

zondag 29 januari
10.00 uur

4e zondag van Epifanie (wit)
Ds. J.J. Hinkamp
Welkom: de heer Van Lochem
Deurcollecte: Catechese en Educatie

Elke zondag is er na de dienst koffiedrinken in de Johanneshof.
Er is gelegenheid tot bediening van de Heilige Doop in overleg met
de predikant. Vriendelijk verzoek: wilt u a.u.b. wel tijdig contact nemen zodat de gemeente deelgenoot kan worden gemaakt van dit
feestelijke gebeuren.
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Bij de kerkdiensten
Zondag 1 januari vieren we dat we, onder Gods zegen, samen het
nieuwe jaar in mogen gaan. Na de dienst is er onze ‘nieuwjaarsreceptie’ in de Johanneshof, waar we elkaar onder het genot van koffie
en wat lekkers elkaar veel heil en zegen mogen toewensen.
Zondag 8 januari: AKZ-dienst! We starten met met koffie vóór de
kerkdienst! Om 9.30 uur staat er koffie klaar en om
10.00 uur willen we samen beginnen.
In de dienst zit een meerkeuze programma verwerkt.
Met deze keer een kennismaking met Taizé, een verhaal over wensen, en de jeugd gaat in de weer met
een spannend spel in de voetsporen van de Wijzen uit het Oosten.
Zondag 15 januari: In deze dienst nemen we afscheid van één
ambtsdrager en worden 4 ouderlingen her-bevestigd en heten we
Jan Nieuwold welkom als nieuwe ouderling-kerkrentmeester. Elders
in deze Onderweg leest u daar meer over.
Het belooft daarom een feestelijke dienst te worden! We zijn dankbaar voor al het werk dat zomaar voor anderen en voor de kerk gedaan is en zal worden! Van harte uitgenodigd om mensen te bedanken en succes/sterkte/plezier toe te wensen!
Donderdag 19 januari, half acht, voorafgaande aan de avond van
Vorming en Toerusting: een oecumenische vesperviering in het kader
van de week voor het gebed van de eenheid van de kerken.
Zondag 22 januari, een kerkdienst geleid door pastor Elly van den
Bos en ds. Margreet Bouwman - Lasseur.
In deze dienst willen we uiting geven aan wat ons verbindt als christenen van verschillende kerkgenootschappen
Zondag 29 januari lezen we in woorden van de profeet Ezechiël over
goed herderschap. Het zijn woorden die voor ons, door het leven van
Jezus een bijzondere inkleuring hebben gekregen.
Kerk-zijn is omzien naar elkaar!
Lief of leed? Ziekte of zorgen? Ziekenhuisopname? Wilt u bezoek
namens de kerk? Laat het ons weten! U kunt dit doorgeven aan uw
wijkcontactpersoon of uw predikant.
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Kerstgroeten en beste wensen…
Een nieuw jaar is begonnen, een oud jaar is
afgesloten. Achter ons ligt een jaar waarin er
heel wat gebeurd is. Op persoonlijk vlak voor
diverse mensen op het terrein van lief en leed
én in het grotere geheel van onze kerkelijke
gemeente, waarin de AKZ-dienst ondertussen
een begrip lijkt te worden. Het komende jaar
hopen we enthousiast verder te gaan met het
ontplooien van allerlei activiteiten in en rond de kerk.
Ik hoop dat we de uitdaging om een open kerkgemeenschap te zijn
samen vorm kunnen geven en zo samen kunnen bouwen aan een
heel goed jaar. Met deze wens voor het nieuwe jaar wil ik graag ook
van de gelegenheid gebruik maken om, mede namens ds. Jan-Peter
Prenger, iedereen van harte alle goeds, heil en zegen, toe te wensen
voor het nieuwe jaar en u te bedanken voor al die aardige, leuke, en
lieve en creatieve kaartjes (waaronder een echt ‘elfje’) met de beste
wensen. Dus… heel hartelijk dank!
ds. Hans Hinkamp
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Lief Kind
Elk
elk
elk
elk

jaar, lief Kind, word jij opnieuw geboren,
jaar drommen de mensen om je heen,
jaar eet men tot eer van jou zich vol,
jaar voor jou weer honderdduizend koren.

Elk
elk
elk
elk

jaar
jaar
jaar
jaar

feest men voor jou in vele landen,
word jij in ’t volle licht gezet,
gaan de kado’s over de toonbank,
draagt men jou liefdevol op handen.

Ach Kind . . .
Elk
elk
elk
elk

jaar
jaar
jaar
jaar

raken de mensen uitgegeten,
vliegen de kerstdagen voorbij,
worden de lichtjes weer gedoofd,
word je weer voor een jaar vergeten.
Marja
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Deurcollectes Januari
Zondag 1 januari

verwarming

Zondag 8 januari

De Bondgenoot

Zondag 15 januari

pastoraat

Zondag 22 januari

oecumene

In de week van Gebed voor de Eenheid van de christenen organiseert de Protestantse Kerk jaarlijks de oecumene collecte. Oecumene
is het wereldwijd zoeken naar eenheid in getuigenis en dienst tussen
kerken en christenen. Oecumene is ook dichtbij!
In het eigen dorp en in de eigen kerk zoeken we elkaar op, vieren we
samen met andere gelovigen de eredienst en zetten ons in om Gods
woord in de samenleving uit te dragen. De Protestantse Kerk vraagt
om steun voor oecumenische activiteiten, dichtbij en ver weg.
Zondag 29 januari

catechese + educatie

De Protestantse Kerk vindt het belangrijk dat vrijwilligers in de plaatselijke gemeenten goed toegerust worden om geloofsopvoeding en
catechese te verrichten. Daarom ontwikkelen JOP en HGJB, de
jeugdorganisaties van de Protestantse Kerk, daarvoor eigentijds materiaal. Ook wordt ondersteuning, advies en cursussen aangeboden
aan de catecheten en gemeenten via het Protestantse Centrum voor
Toerusting en Educatie. Zo stelt de Protestantse Kerk plaatselijke
gemeenten in staat om jong en oud op eigen manier bij de gemeente
te betrekken. Voor de ontwikkeling van materialen en het geven van
deze cursussen is de financiële steun van gemeenten en gemeenteleden onmisbaar.

Opbrengsten collectes oktober en november
02-oktober
02-november
06-november
13-november
20-november
27-november

Kerk & Israël
Verwarming
KIA, zending
KIA, Diaconaat
Cantorij
De Glind

€
€
€
€
€
€

70,50
52,65
37,15
39,75
155,19
70,65

De rondgang voor de kerkradio heeft € 326,64 opgebracht.
Namens de diaconie:
Jeroen Wildenbeest
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AGENDA
4 jan.
9 jan.
11 jan.
11 jan.
12 jan.

Inloopmorgen
Adelaarswiek
P.V.G. vergadering
Richtershof
Inloopmorgen
Adelaarswiek
Bijbelkring
Richtershof
V&T Doornse catechismus Consistorie
Is God dezelfde als Allah?
12 jan. P.V.G. vrijwilligersavond
Adelaarswiek
16 jan. P.V.G. middag
Johanneshof
16 jan. Bestuursverg. Johanneshof Consistorie
18 jan. Inloopmorgen
Adelaarswiek
18 jan. Ouderlingenberaad
Richtershof
19 jan. V&T Ds. Bram Grandia
Johanneshof
19 jan. Kerkrentmeesters
Richtershof
20 jan. Open tafel
Richtershof
25 jan. Inloopmorgen
Adelaarswiek
25 jan. Bijbelkring
Richtershof
25 jan. Moderamen
Richtershof
26 jan. Werkgem. Predikanten
Adelaarswiek
26 jan. V&T.vergadering
Richtershof
1 feb. Inloopmorgen
Adelaarswiek
1 feb. Kerkenraadsvergadering Consistorie

09.30
14.15
09.30
10.00
20.00

uur
uur
uur
uur
uur

20.00 uur
14.30 uur
20.00 uur
09.30 uur
20.00 uur
20.00 uur
20.00 uur
11.30 uur
09.30 uur
10.15 uur
20.00 uur
09.00 uur
20.00 uur
09.30 uur
20.00 uur

Wie een vergadering of andere bijeenkomst belegt, wordt verzocht
dit te laten vermelden in de Agenda van Onderweg, althans voor zover het met de kerk te maken heeft.
S.v.p. doorgeven aan mevrouw A. van Vliet, tel. 372795.
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LEVENSBERICHTEN

Verjaardagen
31 dec. mevr. G.B. ten Bokkel – Eggink in Antoniushove, 75 jaar.
2 jan. de heer H. Kolthoff in Antoniushove, 97 jaar.
4 jan. mevr. J. Mennink – Schuurman, Kard. De Jongstraat 29,
88 jaar.
5 jan. mevr. J. Bekkers – Otten, Patronaatsstraat 18/04, 86 jaar.
13 jan. mevr. A. Holler – Bernhardt, Watersnipstraat 2, 91 jaar.
13 jan. mevr. G.W. Stronks – Wisselink, Bachstraat 22, 77 jaar.
17 jan. mevr. C. Aalbers – Bezemer, Franciscanerhof 8, 80 jaar.
23 jan. de heer W. Voortman, Esstraat 10/43, 88 jaar.
28 jan. mevr. M. Kool – Briedé, Hassinkho0f in Beltrum, 97 jaar.
U allen wensen wij, met familie en vrienden, een goede en zo mogelijk gezonde verjaardag, vergezeld van Gods onmisbare zegen. Het
zou mooi zijn als de jarigen een kaartje of een telefoontje uit de gemeente zouden krijgen. Dat geldt ook voor zieken en andere mensen
die een steuntje in de rug nodig hebben.

Geboren
Op 19 november is geboren: Maren Ruth Hanna Schoppers, dochter
van Hans Schoppers en Mirjam Klumpenhouwer. Zij wonen aan de
Beethovenstraat 4.
Van harte gefeliciteerd met elkaar! We wensen jullie alle geluk en
liefde toe!
Ds. Jan-Peter Prenger

Nieuw ingekomen
Deze maand heten we hartelijk welkom in onze kerkelijke gemeente
mevrouw L. Luiten. Ze komt uit Aalten en woont nu aan de Lijsterbesstraat 11 in Lichtenvoorde.
Ledenadministratie
Lucy Schutten
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Bloemengroet
De bloemen uit de kerk zijn, met een groet van u allen, gebracht op:
27 nov. bij de fam.Sonderlo, Esdoornstraat 1 en
de heer Wamelink, Switbertushof 29.
4 dec. bij de fam. Luimes, Nic. Beetsstraat 39 en
mevr. Otten, Mercurius 5.
11 dec. bij mevr. Lubbers, Korte Rapennburgsestraat 3G en
de heer Bruggink, Schurinkweg 14.
18 dec. bij de fam. Wensink, Winterswijkseweg 9 en
de fam. Te Giffel, het Meinen 2 beiden in Vragender

Bloemen uit de kerk
De kerkenraad heeft in
zijn vergadering van 14
december 2011 het besluit genomen om vanaf
januari 2012 per zondag
1 bos bloemen uit de
kerk te brengen bij een
lid van onze gemeente.De bloemen zijn bestemd voor iemand die
bijzondere
aandacht
verdient van lief of
(helaas veelal) leed. Degenen die een (hoge) verjaardag vieren zullen door de wijkouderling/wijkcoördinator worden bezocht met een
bos bloemen namens en met een groet van de gemeente. In het ouderlingenberaad zal nog worden afgesproken met of vanaf welke verjaardagen bloemen zullen worden gebracht.
Namens de kerkenraad,
Flip de Bruijn, scriba
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In memoriam Hendrika Gezina Johanna Lensink
Vrijdag 9 december namen we in de Johanneskerk afscheid van Henny Lensink. Haar leven was een bewogen leven. Want het was zeker
niet de gebruikelijke route van huisje, boompje, beestje. Het maakte
haar zelfstandig en weerbaar.
Dat haar rijschool, die ze zelf begonnen was, goed liep en een gerespecteerde naam werd gaf haar een stuk voldoening. Ze zag dan ook
op tegen het moment dat ze met pensioen zou gaan. Maar toen ze
besefte dat niets moest en ze kon doen wat ze zelf wilde gaf haar dat
rust. Rijles geven, haar huis, de tuin, het uitzicht over de velden; het
gaf haar leven kleur.
Maar die fase, waarin ze de vrijheid had om het goede in het leven
op te pakken, duurde helaas veel te kort. Ziekte, een tumor bij de
gal, gooide roet in het eten. Een operatie bracht wel verbetering,
maar de problemen keerden later toch weer terug. De laatste weken
werden heel kostbare weken waarin ze bewust afscheid nam haar
dierbaren. Op de leeftijd van 67 jaar moest ze (in termen van de
rijschool) het stuur uit handen geven: de tank was volledig leeg.
Haar eigen wensen gaven kleur aan het afscheid. Gedichten van
twee van haar kleinkinderen brachten een ontroerend moment. Ze
zal in de herinnering blijven; als rechtdoor, geen half werk, soms
eigenzinnig, geen poespas en een doorzetter die respect verdiende.
Op begraafplaats Vredehof namen we afscheid in besloten kring en
met woorden van onderstaand gedicht:
Hun namen staan in steen gegrift in lange rijen marmeren zerken.
Gebeiteld in onwisbaar schrift, tot God nieuw leven zal bewerken.
Hier zweven de herinneringen, aan wat voorbij ging, niet meer is.
Van blijde en minder blijde dingen. Hier voelt men het groot gemis.
In deze graftuin rijk verzameld, weerklonk als laatste nog ’t gebed.
Het “Onze Vader” zacht gestameld en het lichaam in ‘t graf gezet.
Op deze plaats van stil gedenken, waar tranen hebben gevloeid.
Zal God eens weer vrede schenken, als nieuw leven gloort en bloeit.
Dat allen die haar zullen missen troost mogen vinden in het geloof
dat God verder gaat waar wij moeten loslaten en in de nagedachtenis
aan deze hen dierbare mens.
ds. J.J. Hinkamp
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In memoriam Sanne Wiggers
Op 14 december, in de weken voorafgaand voor Kerst is Sanne,
dochter van Saskia en Hennie Wiggers, op 6- jarige leeftijd overleden. Een groter contrast is nauwelijks denkbaar.. Het nieuwe leven –
zo loodrecht tegenover het loslaten van het leven van Sanne..
Sanne was een bijzonder meisje. Beperkt in haar lichamelijke mogelijkheden, maar zo gewenst, zo geliefd, zo Sanne..
Kinderen met het RETT-syndroom worden vaak ‘silent angels’ genoemd. Dat gold ook voor Sanne. Ze sprak niet met woorden –
maar toch sprak ze wél. Op haar eigen manier – voor een buitenstaander nauwelijks waar te nemen – maar voor wie haar kende
sprak een blik van haar ogen, een enkele glimlach, een reactie van
haar lichaam, boekdelen.
Een ‘stille engel’. Een engel als uit het kerstverhaal – het is het verhaal dat we tijdens de afscheidsdienst hebben gelezen. In wezen
zong ze net zoals als deze engel. Maar dan wel weer op z’n Sanne’s:
Ze wond mensen om haar vinger – ze liet je niet los – ze drong door
tot in je ziel zoals alleen zij dat kon. Als er iemand een onuitwisbare
indruk op mensen maakte – dan is het wel Sanne.
En Sanne – zij kwam – en zij straalde.. en ze bleef stralen.
Het straalde uit op Hennie en Saskia, op haar opa en oma, op al haar
familieleden – op mensen die in haar buurt kwamen – ze zette mensen in het licht.
Het zijn kostbare jaren geworden. Maar ook zwaar..
Haar gezondheid nam af – zeker nadat ze een ziekenhuisbacterie
opliep.
Toen er een poosje geleden ook nog een longontsteking bij kwam
bleek dit voor haar niet te doen te zijn. En uiteindelijk is ze gegaan..
Deze prachtige, stille engel. Terug naar de hemel – als een vlinder
die uit haar cocon is gevlogen.
Haar ouders, haar familie, allen die haar dierbaar waren achtergelaten – maar met kostbare en onuitwisbare herinneringen.
Moge het zo zijn dat haar lied blijft klinken.. Het levenslied van de
toch niet zo heel stille engel Sanne.
Met in gedachten de aankondiging van het nieuwe leven van Kerst –
God die onder ons woont en ons nabij wil zijn.
Ik hoop en bid Hennie en Saskia en allen die om hen heen staan toe
dat dat werkelijkheid zal worden!
Ds. Jan-Peter Prenger
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Wijk 3 wisselt van predikant
Toen ik aangesteld werd als tijdelijke predikant, hebben ds. Hans
Hinkamp en ik (samen met de kerkenraad) afgesproken dat we na
verloop van tijd zouden gaan evalueren hoe het werk ging. En dat
hebben we gedaan..
We zijn tot de conclusie gekomen dat het meer voor de hand ligt dat
ik, naast mijn huidige wijken, ook het pastoraat in wijk 3 op mij ga
nemen. Hans zal zich meer gaan richten op het beleid van kerkenraad en het moderamen.
Dat betekent dus dat iedereen in wijk 3 in het vervolg mij als predikant heeft. Het is weer even wennen.., maar mocht er iets zijn, of
mocht u graag willen kennismaken of zomaar een bezoekje willen:
aarzel niet en bel (0545-296912) of mail: jpcprenger@gmail.com.

Vaste dagen: donderdag en vrijdag
Ook hebben we afgesproken dat ik in het vervolg op zowel donderdag als vrijdag voor Lichtenvoorde en omgeving zal gaan werken.
Tot nu toe werkte ik vrij willekeurig de ene dag in Neede en de andere dag in Lichtenvoorde. Maar dat gaat nu dus veranderen: op donderdag en vrijdag ben ik er voor Lichtenvoorde.
Natuurlijk betekent dat niet dat ik op de andere dagen geen begrafenissen of zo ga doen. Maar in principe baken ik het beter af.
Ook emails en telefoontjes zal ik, als het kan, opsparen tot de donderdag of vrijdag. Dus als u op maandag mailt of belt: heb even geduld. Tenzij het dringend is natuurlijk…
Met vriendelijke groeten,
Ds. Jan-Peter Prenger
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VANUIT DE KERKENRAAD
Bevestiging/afscheid
ambtsdragers
Op zondag 15 januari 2012 zal de heer J. Niewold als ouderlingkerkrentmeester worden bevestigd.
Daarnaast hebben twee ambtsdragers te kennen gegeven, nu hun
ambtstermijn is verstreken, door te willen gaan. Deze ambtsdragers
zullen worden herbevestigd. Dit zijn de heren S. Tamminga en E.
Schokkin. Beiden zijn ouderling.
Tenens zullen de ouderlingen mevrouw Lubbers en mevrouw Lensink
worden herbevestigd. We hebben u eerder ervan op de hoogte gesteld dat directe voorzetting van hun ambtstermijn in 2011 stuitte op
bezwaren vanuit de kerkorde, nu al eerder ontheffing was gekregen
om meer dan twee ambtstermijnen van 4 jaar ambtsdrager te zijn.
Inmiddels zijn de dames weer officieel verkiesbaar.
In deze dienst zal afscheid worden genomen van één ambtsdrager en
wel de heer G(errit) van Lochem (ouderling-kerkrentmeester).
Namens de kerkenraad,
Flip de Bruijn, scriba

Wat is de kerk jou waard?
Dit is het thema van de actie kerkbalans 2012. Een indringend
thema, vindt u niet?
De vraag die in het thema wordt gesteld komt wel heel dichtbij en is
heel persoonlijk. Voor de een betekent de kerk veel meer dan voor
de ander, want velen van ons hebben op verschillende wijze raakvlakken met de kerk.
En dan word je zo maar opeens de vraag gesteld: wat is de kerk jou
waard? Een vraag om eens goed over na te denken.
Natuurlijk is de kerk de plaats waar het christelijk geloof wordt beleden. Waar we samenkomen om te leren en te vieren. Want geloven
kún je niet alleen. Je geloof wordt gevoed en verrijkt door de uitleg
van het Woord, door samen te zingen en te bidden, door de ontmoetingen in de wekelijkse eredienst.
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De landelijke actie kerkbalans 2012 met het thema wat is de kerk
jou waard wordt gehouden van 15 tot en met 29 januari. In deze
periode mag u dus de uitnodiging, met daarop tevens de begroting
voor het komende jaar, verwachten. U ontvangt dan van de medewerker ook een intekenformulier waarop u uw bijdrage kunt invullen.
Later wordt dit formulier weer bij u thuis opgehaald.
Zoals u dan kunt zien heeft de begroting een tekort van ruim € 1200.
Het zou fijn zijn, dat we door middel van onze bijdragen dit
negatieve bedrag zouden kunnen ombuigen.
Maandag 30 en dinsdag 31 januari a.s. ligt van 19.00 tot 20.00 uur
in de Johanneshof de jaarrekening 2010 en de begroting 2012 van
de diaconie en de kerkrentmeesters ter inzage.
We gaan dit jaar voor het eerst, zoals vrijwel overal in het land,
werken met het LRP project. (Leden Registratie Protestantse Kerk)
Dit nieuwe computer gestuurde landelijke ledenbestand vereist een
andere voorbereiding dan andere jaren. We doen ons best om u daar
niets van te laten merken.
Kortom, de kerk is het waard om je voor in te zetten. Voor iedereen
om zijn eigen redenen.
De vraag “wat is de kerk mij waard” kan ook worden omgekeerd en
luidt dan “wat kan ik voor de kerk betekenen?”
Misschien een brutale vraag maar we durven hem tóch te stellen.
Want u kunt veel voor de kerk doen: door aanwezig te zijn in de eredienst, door u in te zetten als vrijwilliger in het plaatselijke kerkenwerk, waarin iedereen naar beste kunnen welkom is, met handen
en met hoofd.
En natuurlijk door uw geldelijke bijdrage aan onze plaatselijke kerk!
Zodat uw kerk van waarde kan blijven, voor u en voor anderen.
Kerkbalans, daar geef je voor!
Namens het college van kerkrentmeesters,
Cor Langbroek
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De diaconie ondersteunt de volgende projecten:
SOS Kinderdorpen,
SOS Kinderdorpen zorgt er al ruim 60 jaar voor dat kinderen kunnen
opgroeien in een liefdevol gezin.
Wereldwijde hulp aan kinderen in 133 landen
Wij geven 80.000 kinderen een liefdevol thuis in een gezinshuis in
een van onze kinderdorpen. Ongeacht hun geloof, afkomst of huidskleur vinden deze kinderen een blijvend thuis in hun eigen land. Samen met lotgenootjes als broertjes en zusjes groeien ze op bij hun
SOS moeder.
Daarnaast begeleiden we 410.000 kinderen en hun ouders via onze
gezinsversterkende programma's. Met voorzieningen zoals scholen
en medische en sociale centra, waar jaarlijks ruim 1,1 miljoen mensen gebruik van maken, dragen we ook direct bij aan de kwaliteit
van leven van de lokale gemeenschappen.
Bekijk de website op: www.soskinderdorpen/
Stichting VBOK (nu Siriz),
De stichting Siriz is gespecialiseerd in het begeleiden van (complexe)
hulpvragen bij onbedoelde zwangerschap. We bieden hulp, voorlichting en opvang.
Wij helpen (jonge) vrouwen en mannen bij het maken van een keuze, bieden professionele begeleiding en praten met jongeren in het
onderwijs over hoe zij een onbedoelde zwangerschap kunnen voorkomen. Ook hebben we een opvanghuis voor jonge (aanstaande)
moeders.
Siriz is ervan overtuigd dat vanaf de conceptie nieuw leven bestaat.
Het ongeboren leven heeft er recht op om zich verder te ontwikkelen
en ter wereld te komen. De verantwoordelijkheid voor het ongeboren
leven ligt bij de vrouw die het draagt en bij de man die het verwekte.
Siriz kan en wil die verantwoordelijkheid niet van hen overnemen,
maar wil hen beiden helpen die verantwoordelijkheid te dragen, als
zij daarbij moeite ondervinden.
In de dialoog met de samenleving in het algemeen, en met jongeren
in het bijzonder, wil Siriz werken aan een maatschappelijk klimaat
waarin men de waarde van pril ongeboren leven inziet en de eigen
verantwoordelijkheid voor dit leven erkent en wil dragen.
Bekijk de website op: www.siriz.nl
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Giften rapportage Kerk in Actie (KIA)
Hieronder volgt een samenvatting van de giften die door de Diaconie
en particulieren aan KIA is gedaan.
Particulieren zijn personen die buitenom de collecten voor diaconie
en deur collecten nog (extra) giften aan de KIA hebben gedaan.
Ontvangen door KIA van de kerk:

2011

2010

Diaconaal aandeel buitenland
Diaconaal aandeel binnenland
Missionair aandeel Buitenland
Totaal programma

2.495,00
1.033,37
1.885,00
826,89

2.575,00
1.380,00
1.860,00
250,00

totaal ontvangen van de kerk:

6.240,26

6.065,00

2011

2010

Ontvangen door KIA van particulieren:
Diaconaal aandeel buitenland
Diaconaal aandeel binnenland
Missionair aandeel Buitenland
Totaal programma

743,50
269,00
138,00

totaal ontvangen van particulieren:

1.150,50

1.132,86
42,00
325,50
378,00
1,878,36

Totaal ontvangen door KIA van de kerk en particulieren:
2011
2010
Diaconaal aandeel buitenland
Diaconaal aandeel binnenland
Missionair aandeel Buitenland
Totaal programma

3.238,50
1.033,37
2.154,00
964,89

3.707,86
1.422,00
2.185,50
628,00

totaal ontvangen van de kerk:

7.390,76

7.943,36

Mede namens de KIA, danken we u voor uw giften.
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Van de diaconie
Regelmatig ondersteunt de diaconie het werk van AMCHA. AMCHA
staat voor psychosociale behandeling in Israёl van overlevenden van
de Holocaust. Tussen de vele post die wij maandelijks ontvangen, zit
ook regelmatig de nieuwsbrief van AMCHA met aangrijpende verhalen van mensen die de Holocaust hebben meegemaakt. Erg aangrijpend is ook het nu volgende verhaal van Shlomo ben Yehudah.
In de wachtkamer van AMCHA in Haïfa zitten wij te wachten. Hij
vraagt wat ik kom doen, zo’n jonge man. Hij vertelt: ik ben van
1931, dus reken maar uit. Ken je het plaatsje Stomniki? Daar woonde ons gezin toen de oorlog uitbrak. In 1943 werd het stadje met
grof geweld door de nazi’s ontruimd. De laatste joden, mannen,
vrouwen, kinderen en bejaarden moesten in de modder liggen tot ze
werden afgevoerd. De Duitsers hebben mij over het hoofd gezien,
letterlijk. Nooit heb ik iemand van mijn stad nog teruggezien.
Uiteindelijk kwam ik in Buchenwald terecht. Ik was 14 jaar toen het
kamp door de Geallieerden werd bevrijd. Met andere kinderen werd
ik naar Zwitserland gestuurd voor revalidatie. Daar woonde ik vier
jaar, verschrikkelijk eenzame jaren. Ik leerde een beroep. In 1952
emigreerde ik naar Israёl. Vorig jaar kreeg ik het te kwaad met mijn
herinneringen en die pijnlijke eenzaamheid waaraan ik nooit gewend
ben geraakt. Als ik ’s avonds slapen ga, zie ik nog altijd de beelden
van mijn ouders. Ziek werd ik ervan. Het leven is nooit meer goed
voor mij geweest. Nu bij AMCHA vind ik eindelijk wat rust en geborgenheid. Beter laat dan nooit.
Als u het werk van AMCHA ook wilt ondersteunen, kan dat door uw
bijdrage te storten op rekening 760 van de Stichting Vrienden van
AMCHA in Nederland in Amersfoort.
Namens de diaconie
Rinus te Kronnie
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Gaat u ook mee met de vakantieweek van de IKA?
Ook in 2012 zijn er weer de vakantieweken van de IKA (Interkerkelijke Vakantieweken Achterhoek/Liemers). De IKA is een commissie,
in het leven geroepen door de diaconieёn van de PKN kerken in de
Achterhoek en de Liemers.
Het doel van de IKA is het organiseren van een aantal vakantieweken voor lichamelijk minder valide mensen al of niet samen met hun
partner. Om u een vakantie te bieden waarin u met mensen uit uw
eigen streek, in een ongedwongen gemoedelijke sfeer, pratend in uw
eigen dialect, hartelijk kunt genieten.
U kunt kiezen uit de volgende weken:
* van 12 mei – 19 mei naar het F D Roosevelthuis in Doorn
* van 19 mei – 26 mei naar het Laarhuus in Ommen
* van 2 juni – 8 juni naar de Boerderij en het Veurhuus in Lemele
De weken lopen van zaterdag tot zaterdag. Alleen de week in Lemele
is een verkorte week en loopt van zaterdag tot vrijdag. Er is een gevarieerd programma met onder andere een kerkdienst en een
Avondmaalsviering. Verder kan het programma bestaan uit optredens van zang-, toneel- of dansverenigingen. Er zijn speldagen en er
wordt een uitstapje met de bus gemaakt. Alle vakantieverblijven zijn
volledig aangepast aan de verzorging van minder valide mensen. In
alle weken is voldoende deskundige verpleging aanwezig. Er zijn
vrijwilligers om de rolstoelen te duwen.
De kosten voor gemeenteleden die boeken via onze diaconie zijn
voor een alleenstaande € 425,- voor een verkorte week en € 450,voor een volle week. Een echtpaar betaalt € 760,- voor een verkorte
week en € 800,- voor een volle week.
Aanmeldingen moeten vóór 12 februari binnen zijn!
Gaat u ook mee? Of wilt u er eerst meer van weten? Belt u mij gerust, het nummer is 37 67 06. Bij voorkeur bellen in de avonduren.
Namens uw diaconie
Rinus te Kronnie
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Braziliëgroep
Wij wensen u allen een heel gelukkig 2012!! Voor de jongeren wordt
het een bijzonder en spannend jaar, want in de zomer gaan ze naar
Brazilië, om het project van Comin te bezoeken en om zelfs een paar
dagen echt in een andere cultuur te stappen: de cultuur van de indianen, de inheemse bevolking van Brazilië.
Inmiddels hebben de jongeren ook iemand van Comin ontmoet, de
heer Hans Trein. Hij is van Duitse afkomst, maar al zes generaties
lang woont zijn familie in Brazilië…. Waar hoort hij dan thuis zou je je
afvragen? Dat vroegen wij hem ook. Het antwoord was: in Brazilië,
net zoals de inheemse bevolking. Alleen is die verdrongen toen zes
generaties geleden zovele westerlingen naar Brazilië kwamen. En dat
probeert Comin nu recht te zetten. Geen makkelijke taak, maar wel
erg boeiend en voor de jongeren een enorme ervaring en verrijking
om zoiets van dichtbij te mogen beleven!!
De bijeenkomst op 16 november in de Johanneshof in Lichtenvoorde
met Hans Trein werd vooraf gegaan door een heerlijke Braziliaanse
maaltijd waar ongeveer 40 personen van hebben genoten: de Braziliaanse keuken mag er zijn!
Hierna vindt u het artikel zoals dat stond in dagblad De Gelderlander
en Tubantia: ‘Jongeren zoeken indianenproject op.’
Op 27 november was er in Eibergen tijdens een speciale viering een
workshop over Brazilië. Terwijl boven wafels werden gebakken,
merkten Eibergenaren beneden hoe het zou kunnen voelen, als je
achtergesteld wordt in het gebied waar je bent geboren! Ze moesten
achteraan plaats nemen in het zaaltje, terwijl de ‘niet- eibergenaren’
een goede plek vooraan kregen! We konden er nu om lachen, maar
je kan je gewoon niet voorstellen dat dat op sommige plekken toch
echt zo gebeurt.
En inmiddels is ook bekend hoeveel de sponsorloop op het Assink in
Eibergen heeft opgebracht voor Comin: € 2000,-!!!! Wat een enorm
bedrag!
Namens de jongeren en de steungroep
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Uit dagblad de Gelderlander en Tubantia:
Jongeren zoeken indianenproject op
Eibergen, Neede, Lichtenvoorde
Ze gaan niet zomaar op de koffie in Brazilië. Een aantal jongeren uit
protestantse gemeenten in de Achterhoek gaat volgend jaar in het
Zuid-Arnerikaane land kijken bij indianen, die van hun grond verdreven zijn vanwege de koffieteelt. De jongeren gaan op bezoek bij de
ontwikkelingsorganisatie Comin: Conselho de Missa entre Indios, de
zendingsraad ander indiaanse volkeren vanuit de Braziliaanse Evangelisch-Lutherse kerk
Het plan om naar Brazilië te gaan komt voort uit catechisatiegesprekken tussen jongeren en de Needse predikant Jan-Peter Prenger,
die ooit in Brazilië werkte.
De jongeren houden acties om geld in te zamelen. Dat geld wordt
gebruikt om de reis te betalen en om projecten te steunen. Tussendoor spreken ze met Comin-coördinzor Hans Trein. De Braziliaan is in
Nederland en komt voor het gesprek even naar Lichtenvoorde Hij
kan zich in de Johanneshof een beetje thuis voelen, want de jongeren hebben er voor een Braziliaans buffet gezorgd
Sanne Smeenk uit Eibergen en Hermela Davids uit Neede bevragen
de Conin-coördinator over diens projecten. Dat doen ze voor hun
website achterhoekiscomin.nl.
Hans Trein legt uit dat de meer dan 30.000 indiaanse volkeren in
Brazilië - waarvan ruim 10 procent in het Amazonegebied - kampen
met een identiteitscrisis. “Ze worden gediscrimineerd; hebben veel
last van vooroordelen. De beste manier om hun gevoel van eigenwaarde te herstellen is door ze land terug te geven waar ze kunnen
wonen. Sinds 1988 is er een wet die regelt dat oorspronkelijke volkeren recht hebben op land waar hun voorouders al woonden. Via archiefonderzoek, het bevragen van de huidige bewoners tot en met
archeologisch onderzoek wordt uitgezocht of een claim kan worden
gehonoreerd"
Trein geeft aan dat dit soort processen tot onderlinge spanningen
leiden: “Leden van onze kerk vinden het soms moeilijk te verkroppen
dat we het opnemen voor indianen en zij land moeten afstaan." In
het Amazonegebied kan meer land worden teruggegeven dan aan de
kust en in het zuiden. “Jagen en vissen lukt vaak niet: daarvoor is te
weinig ruimte over"
Comin probeert andere indiaanse elementen ruimte te geven.”Er bestaat een enorme kennis van geneeskrachtige planten, bijvoorbeeld.
Dat is eerder als bijgeloof afgedaan. Nu proberen we via workshops
dat ouderen deze kennis aan jongeren overdragen"
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Een dilemma voor Comin is volgens Trein dat de organisatie zichzelf wil terugtrekken als stammen eenmaal beter zijn georganiseerd
“Maar voor indianen is een relatie nooit voorbij."
Het groepje jongeren beperkt zich waarschijnlijk tot een bezoek aan
Comin-projecten in het zuiden. Naar het Amazonegebied vliegen legt
een te zwaar beslag op het budget. De jongeren willen maximaal 25
procent van het geld dat ze verdienen, in hun eigen reis steken. De
rest is voor de projecten.
Zie www.achterhoekiscomin.nl

Actualiteiten uit de classis Winterswijk
De classis Winterswijk vergaderde op 21 september en 24 november
2011 in respectievelijk de Zuiderkerk in Aalten en in 't Koppelhuis bij
de Sint Joriskerk in Bredevoort. Het bezinningsmoment voorafgaande
aan de vergadering werd verzorgd door de plaatselijke predikanten
ds. M.J. Kooistra en ds. A.G. Endeveld. De beide vergaderingen stonden onder leiding van ds. J.S. Struijk, wnd. voorzitter.
In de vergadering van 21 september werd de stand van zaken m.b.t.
de ontwikkeling en de voortgang van het nieuwe Liedboek voor de
Kerken met de heer W. Ruessink, cantor-organist en lid van de landelijke werkgroep, doorgenomen. Het nieuwe liedboek is niet alleen
bestemd voor de eredienst, maar zal ook van betekenis zijn voor
verschillende leefgroepen en voor persoonlijke meditatie. Zo is er
sprake van vernieuwing, verbreding en verandering. Vanuit de verschillende kerkelijke tradities in binnen- en buitenland zijn liederen
ter beoordeling op tekst en muzikaliteit aangeleverd. In december
2012 zal het nieuwe liedboek onder de titel: 'Liedboek, zingen en
bidden in huis en kerk' gereed zijn.
In deze septembervergadering kwamen vervolgens de kerkordewijzigingen deel 2, ordinanties 6 t/m 14, aan de orde. Deze werden toegelicht door ds. J. Van Beelen, classisadviseur. De wijzigingen hebben in hoofdzaak betrekking op de regionale en generale colleges
voor de visitatie, voor het opzicht, voor de behandeling van beheerszaken en voor de behandeling van bezwaren en geschillen. Zo wordt
voorgesteld de werkwijze van de leden en de plaatsvervangende leden te wijzigen en een onderlinge uitwisseling mogelijk te maken.
Het komt er op neer dat de 'menskracht' beter wordt benut en op
een flexibele manier wordt ingezet.
In de classisvergadering van 24 november 2011 werd - wat in kerkelijke taal heet - door de classis 'geconsidereerd' aan de hand van de
door de kerkenraden gemaakte opmerkingen. Met uitzondering van
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de kerkenraad van Aalten, die met name aandacht vroeg voor de
onafhankelijkheid van het controle-orgaan voor de doelmatigheid van
het beleid van de generale en de kleine synode, waren er door de
kerkenraden geen opmerkingen gemaakt. De classis stemde in met
de voorgestelde wijzigingen, maar besloot de door Aalten gemaakte
opmerking in principe over te nemen en door te zenden naar de synode.
De classis besloot verder in te stemmen met de fusieovereenkomst
tussen de Hervormde Gemeente en de Gereformeerde Kerk van
Dinxperlo. De fusie van de beide kerken tot de Protestantse Gemeente van Dinxperlo zal per 1 januari 2012 worden gerealiseerd.
Voorzitter ds. J.S. Struijk behandelde daarnaast nog het door professor James Kennedy in zijn boek 'Stad op een berg' aangesneden onderwerp over de rol van de kerk in de publieke ruimte. Hierbij kwam
de vraag aan de orde welke verantwoordelijkheid, functie en rol de
kerk heeft in de huidige samenleving. Uit de beide vergaderingen
kunnen verder nog de volgende besluiten worden genoemd:
In de septembervergadering werd ingestemd met de gewijzigde
regeling voor de permanente educatie van predikanten. De vanuit
de werkgemeenschap van predikanten in de classis Winterswijk gemaakte opmerkingen zijn inmiddels ter kennis van de generale synode gebracht. Ook werd ingestemd met het laten vervallen van het
maximum deeltijdpercentage van 80% voor gemeentepredikanten.
In de novembervergadering is besloten de huidige afvaardiging vanuit de kerkenraden naar de classis in de huidige samenstelling te
handhaven. Dit laatste houdt verband met de op handen zijnde
kerkordewijziging. Tevens werd besloten om vanwege de kleine omvang van de classis Winterswijk (nu 8 en t.z.t. 7 kerkelijke gemeenten) met de classes Doetinchem en Zutphen in overleg te treden
over een gewijzigde regio-indeling dan wel samenvoeging van classes. Ds Klaas de Lange uit Aalten werd aangewezen als secundusafgevaardigde (tweede afgevaardigde) naar de generale synode. Ds.
H.J. Lieftink-Buijs volgt haar collega ds. J.P. Prenger op als primusafgevaardigde (eerste afgevaardigde) naar de generale synode. De
heer Sj. Tamminga zal als ouderling-afgevaardigde het scribaat van
de classis op zich nemen en de heer S. Kuijt blijft als actuaris (notulist) verbonden aan de classis. Onder dankzegging voor de betrokkenheid en de bewezen diensten werd afscheid genomen van mevrouw Th. van den Hout-Lommers, die vele jaren als 2e scriba verbonden was aan de classis Winterswijk.
Steven Kuijt
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Seniorenmiddag
Kerstmis
In een sfeervol versierde Johanneshof vierden we dit jaar met Groenlo samen het kerstfeest met onze senioren. Het was verheugend om
de grote opkomst te zien, wat het extra gezellig maakte in de mogelijkheid die de Johanneshof dan biedt.
Mevrouw De Bruijn opende de middag met een hartelijk woord van
welkom aan iedereen, speciaal aan ds. Hinkamp, hij had de liturgie
verzorgd en het koor ‘The Voices’ uit Groenlo.
We zongen de welbekende kerstliederen, afgewisseld met gedichten,
gelezen door mevrouw De Bruijn en mevrouw Kip.
De schriftlezing en de overdenking kwamen uit Lucas 1:39-56, het
verhaal van Maria en Elisabeth. Beide vrouwen jubelend en dankbaar
voor hun zwangerschap en datgene wat God door hun kinderen aan
de wereld wil geven. Zijn genade en zijn liefde. Hij vraagt alleen om
Hem lief te hebben en onze naaste als onszelf.
Na de pauze trad het koor op met pianobegeleiding van Joop Abbink.
Zij zongen met hun prachtige stemmen advents- en kerstliederen in
verschillende talen, waar ademloos naar werd geluisterd. Tussendoor
vertelde één van de koorleden het kerstverhaal in het Achterhoeks
dialect en meer geplaatst in onze tijd. We genoten ook hier volop
van. Aan het eind van hun optreden zong het koor ‘Stille nacht, heilige nacht’, dat door de aanwezigen zachtjes werd meegezongen.
Traditioneel gebruikten we hierna de broodmaaltijd, wat een ieder
zich goed liet smaken.
Met een dankgebed en het zingen van ‘Ere zij God’ en daarna woorden van dank aan allen die deze middag mogelijk hadden gemaakt,
kwam er een einde aan deze bijzondere kerstbijeenkomst.
Als u dit leest is het kerstfeest al weer voorbij. Ik hoop dat u goede
dagen hebt gehad met de mensen die u dierbaar zijn en wens u allen
veel heil en zegen in het nieuwe jaar namens alle medewerkers van
de Protestantse Vrijwilligers Groep.
We hopen u allen weer te begroeten op maandag 16 januari 2012
om half drie in de Johanneshof. We spelen dan ‘Bingo’.
Joke Lubbers
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Gespreksavonden van Vorming en Toerusting
Thema: “Kun je geloven buiten de kerk ?”
Ook dit jaar een uitnodiging om deel te nemen aan één van de gespreksavonden. God en mensen ontmoeten elkaar niet exclusief in
de kerk. Sterker nog, sommigen vinden een boswandeling inspirerender dan een preek op zondag. De vraag is hoe kunnen wij God
ontmoeten? Heel veel vragen om ongedwongen over in gesprek te
gaan. De ervaring heeft geleerd dat dat goed bevalt. Wie zelf niet
zo’n prater is luistert naar wat anderen vertellen. Dit jaar is er ook
een gespreksavond in Groenlo en in ons kerkelijk centrum. Naast een
gastheer of gastvrouw is er iedere avond een gespreksleid(st)er
aanwezig die zorg draagt voor het op gang brengen en houden van
het gesprek met elkaar. Zo kunnen we delen wat ons in het dagelijkse leven bezighoudt en bemoedigt. Maak uw keuze uit onderstaande avonden en adressen.
De gespreksavonden duren van 20.00 tot 22.00 uur.
1.maandag
13 februari
2.dinsdag
14 februari
3.woensdag
15 februari
4.donderdag
16 februari
5.maandag
20 februari
6.woensdag
22 februari
7.donderdag
23 februari

Mevr. Rouwhorst

Aaltenseweg 78 Lichtenvoorde

Mevr. ter Haar

familie Meijer

Oude Winterswijkseweg 4 Vragender
van Raesfeltstraat 44 Lichtenvoorde
Jan Steenstraat 29 Groenlo

familie te Bokkel

Beukstraat2 Lichtenvoorde

familie Niewold

Esstraat 10/37 Lichtenvoorde

Kerkelijk centrum

Richtershof (open avond) Lichtenvoorde

familie Koster

U kunt zich opgeven via het formulier in de envelop van kerkbalans
welke eind januari opgehaald wordt door één van de leden van de
kerk of het formulier inleveren in de bus bij de uitgang van de Kerk
of bij Sjors Tamminga telefoon 372752, of per e-mail:
sjors.tamminga@kpnmail.nl of bij Joke Lubbers telefoon 372549.
Voor Groenlo kunt u zich opgeven bij ds. Ria Willems De Schans 40
Groenlo (0544-462019)
U kunt zich opgeven tot en met 9 februari 2012.
Namens Vorming en Toerusting
Sjors Tamminga
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“IKON en de media”
Ds Bram Grandia komt hierover op donderdag 19 januari spreken in
de “Johanneshof” (naast de Johanneskerk) Van 20.00 tot 22.00 uur
Een avond over spiritualiteit in de media. Hoe zijn we als kerken present in de media? Zijn we dat door alleen kerkdiensten uit te zenden? Zo begon het wel, eerst op de radio, later op televisie.
De IKON ziet het echter breder. Hoe ga je vanuit de kerken het gesprek aan met de cultuur waarin je leeft, hoe kom je in dialoog met
mensen buiten de kerk? Hoe peil je wat er in de wereld speelt? Goed
kijken, goed luisteren is essentieel voor een omroep die namens zeven kerken uitzendt.
In de veelheid van programma's probeert de IKON recht te doen aan
de presentie van de kerk in de samenleving. Het IKON Pastoraat is
een plek waar mensen een pastoraal gesprek kunnen voeren, waar
mensen zelf via internet aan het werk kunnen gaan rond levensvragen. Drs Bram Grandia wil u uitnodigen om, als u over internet beschikt, te gaan surfen op: www.ikon.nl of www.ikonpastoraat.nl of
www.levensvragen.nl
Zo komt u spelenderwijs met het werk van de IKON in aanraking.
Deze lezing wordt georganiseerd door de commissie V&T van de PKN
Lichtenvoorde Toegang gratis (vrijwillige bijdrage)
Koffie/ thee slechts € 1,00.
Geeft u zich even op? bij sjors.tamminga@kpnmail.nl,dan houden
wij daar rekening mee. Natuurlijk bent u altijd welkom!
Namens Vorming en toerusting,
Sjors Tamminga

Bijbelvertalingen
Jakoetiё, Boerjatiё en Noord-Ossetiё zijn drie van de eenentwintig
autonome republieken in de Russische Federatie. Zij hebben ieder
hun eigen cultuur en taal binnen het grootste land ter wereld. De
inwoners van deze republieken spreken allemaal Russisch, maar op
straat en thuis wordt er respectievelijk, Jakoets, Boerjatisch en Ossetisch gesproken.
In deze drie talen is er nog geen bijbel beschikbaar. De christenen in
Jakoetiё, Boerjatiё en Noord-Ossetiё zijn aangewezen op een Russische vertaling. Een taal die ze verstaan, maar niet de taal is van hun
hart. Daar komt verandering in, want in deze drie gebieden wordt
gewerkt aan een vertaling in het Jakoets, Boerjatisch en Ossetisch.
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De Nederlander Lénart de Regt werkt als vertaalcoördinator voor
Europa en het Midden Oosten bij United Bible Societies. Hij is vanaf
het begin betrokken bij deze vertaalprojecten. “Een kleine tien jaar
gelden zijn we deze projecten begonnen met een korte reeks seminars/workshops voor de vertalers daar. Een zogenaamde stoomcursus bijbelvertalen. Ik was toen één van de cursusleiders”.
De vertaalteams bestaan uit mensen die een goede reputatie hebben
in die talen, zoals schrijvers, dichters, uitgevers of leden vab de academie van wetenschappen. “Deze academies moet je zien als culturele instelling voor minderheidstalen”.
De vertalers hebben geen kennis van de grondtalen, zoals de wetenschappers in bijvoorbeeld Nederland. Deze kennis is ook niet aanwezig in die gebieden. “Daarom kiezen we voor mensen die de taal
goed kennen. Het is ten slotte niet alleen belangrijk dat een bijbelvertaling nauwkeurig vertaald wordt, maar ook dat het aansluit bij de
verteltrant, dichtkunst en literaire gewoonten van die cultuur”.
In Jakoetiё, Boerjatiё en Noord-Ossetiё wordt dus noodgedwongen
met de meest bekende Russische bijbelvertaling gewerkt. Wel is er
één persoon binnen het team aangewezen om Hebreeuws te leren.
Hij zal elementaire vragen van andere teamleden beantwoorden.
Moeilijker vragen worden via skype, e-mail of tijdens een regelmatig
bezoek van de vertaalconsulent van de United Bible Societies gesteld.
Dat er grote behoefte is aan deze vertalingen blijkt uit het feit dat
kerken geneigd zijn om afgeronde bijbelboeken onmiddellijk te gaan
gebruiken. In Boerjatiё is Genesis net gepresenteerd. In Jakoetiё
worden de psalmen al gebruikt in de eigen taal. “Dat is heel bijzonder als je weet dat in de Russisch-orthodoxe kerk vaak oud-Slavisch
gebruikt wordt in de liturgie.”
Naast de kerken hebben de media er veel belangstelling voor. Een
bijbelvertaling in je eigen taal is de grootste bevestiging van het bestaan van die taal. Dat is belangrijk voor mensen.”
Namens de werkgroep van het NBG
Nonja Kip
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Begraafplaats 'Vredehof'

Het College van Kerkrentmeesters heeft de vorige maand een nieuw
reglement vastgesteld voor begraafplaats ‘Vredehof’. Aanleiding
hiervoor was een wijziging van de Wet op de Lijkbezorging. Die wijzigingen hadden onder meer betrekking op de soorten graven, de
termijn van begraven, het vaststellen van de identiteit en de verlenging van de uitgiftetermijn.
Begraafplaats ‘Vredehof’ beschikt over:
•
particuliere graven
•
particuliere urnengraven
•
particuliere graven met urnenkelder
•
kindergraven
•
verstrooiingsplaats.
Nieuw is de huur van een particulier graf met urnenkelder. Kortgeleden zijn er 10 urnenkelders geplaatst. Zie foto.

De uitgiftetermijn van de graven is 30 jaar, met de mogelijkheid van
verlenging van telkens 10 jaar.
Voor het begraven, het bijzetten van de urn en verstrooien van de as
zijn rechten verschuldigd. Daarnaast zijn er bijkomende kosten voor
het delven van het graf, het plaatsen van de grafkelder, het algemeen onderhoud en het verwijderen c.q. ruimen aan het einde van
de huurperiode.
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Op de website www.pkn-lichtenvoorde.nl vindt u binnenkort een
aparte rubriek met informatie zoals het reglement, de tarievenlijst en
de samenstelling van de Commissie van Beheer.
Mocht u naar aanleiding van dit artikel vragen hebben dan zal ondergetekende deze graag beantwoorden.
Met vriendelijke groeten,
namens de Commissie van Beheer ‘Vredehof’
J. Niewold, secretaris (tel. 372245).

Giften
Deze maand ontvingen wij de volgende giften: via mevrouw J. Lubbers € 10,-- bestemd voor de PVG en € 10,-- voor de diaconie; via
ds. Prenger € 10,-- voor het college van kerkrentmeesters; via de
heer F. van Doorn € 10,-- voor de Johanneshof (van oktober); 3 x €
10,-- eveneens voor de Johanneshof en € 10,-- voor de diaconie en
via mevrouw R. Tieltjes € 3,-- voor de ouderling bloemendienst; €
25,-- voor het pastoraat en € 5,-- voor de Johanneshof.
Hiervoor hartelijk dank!
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Adventsproject kinderlevendienst
Om nog even in de elfjesstijl van zondag 4 december te blijven:
Kindernevendienst
Zien, beleven
Verhaal en verwerking
Kerstboom, Licht, Engel, sterren
Adventsproject
Op de laatste zondag van Advent,
zondag
18
december,
stond
de
versierde
kerstboom
van
de
kindernevendienst er al in de kerk. Op
de zondagen van Advent is hier hard
aan gewerkt. Mooi gedaan en een leuk
project van de kindernevendienst.
Anita, Anja, Anne-Marleen, Erica en
Karin bedankt!
Sterren stralen…
Sterren stralen sterren stralen sterren stralen overal
Als een lichtje in het donker, sterren stralen overal
Sterren stralen sterren stralen sterren stralen overal
Want het licht is hier geboren in een kribbe in een stal.

Erik S.
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AKZ-dilemma
Op de derde anders-kerk-zijn (AKZ) dienst op zondag 4 december
was er weer de keuze uit verschillende programma’s: Kindernevendienst (J-hof boven), Jongerenkerk (Adelaarswiek), Elfjes (consistorie) of Overdenking (Kerk).
Jongerenkerk
Elke maand
Serieus, gezellig, grappig
Een nieuwe generatie kerkgangers
Misschien
Elfjes
Eenvoudig simpel
Elf woorden verzinnen
Bijvoorbeeld over een bijbelverhaal
Verrassend
Overdenking
Interactieve poëzie
Iets te ingewikkeld
Voor mij eenvoudige ziel
Abacadabra
Of
Overdenking
Psalm 23
Gedicht, muziek, bezinning
Vertrouwd in de Johanneskerk
Troost
Kiezen is moeilijk. Maar mooi dat er gekozen kan
worden. Zondag 8 januari 2012 kan er weer
gekozen worden en is er de volgende AKZ-dienst.
Erik Schokkin
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Het volgende nummer. . .
. . .kunt u verwachten in de week voorafgaand aan zondag 5
februari
De kopij moet uiterlijk dinsdag 24 januari zijn ingeleverd bij:
Jan Gillissen, Rossinistraat 10, tel. 372522
of bij
Grietje Bijker – Middelbrink, Lisztstraat 4, tel. 374740
Kopij bij voorkeur per E-mail of op memostick aanleveren. E-mail
aan: js.gillissen@hetnet.nl of aan grietjebijker1@chello.nl
Elektronisch aangeboden kopij zullen wij zelf in het juiste lettertype
en in de juiste afmetingen opmaken. Handgeschreven teksten zullen
door ons worden getypt.
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ONDERWEG IN FEBRUARI
Mag ik deze dans van u?
Wat boffen we toch met onze organisten. Pianisten ook. Af en toe
zelfs saxofonist. Menig kerk zou er jaloers op zijn. Voor me zie ik
gemeenteleden genieten en zachtjes meebewegen op de muziek.
Erdoor in beweging gezet. Zachtjes, niet uitbundig, want dat zijn we
niet zo gewend. Geen uitbundig zingen en dansen zoals in kerken in
Afrika, zoals in sommige evangelische gemeenten. Wij genieten meer
van binnen. En we genieten er niet minder om. Denk ik.
Onlangs overleed een groot Nederlands choreograaf en danser. Hij
kon met hart en ziel, en lijf, uitdrukken hoe hij zich voelde. Hoe
mensen zich voelden. Hoe de wereld zich voelde. Een maatschappelijk bewogen mens was hij. Een kunstenaar. Eén met muziek. In
beweging gezet door muziek. Zijn naam? Rudi van Dantzig.
Nog een danser. David. Dansend voor de ark uit. Niet in zijn prachtige koningsmantel maar in een eenvoudig gewaad. Een onderkleed
zoals de priesters dragen. Bewogen. In vervoering. Een soort rituele
dans lijkt het. Zes passen vooruit, en dan rusten en een offer brengen. Lijkt op zes dagen bezig op Gods aarde, en dan een dag rust,
een dag voor God.
Die eerste danser danste het leven. Het hele leven. Met zijn goede
en kwade kanten. Met zijn vreugde en verdriet. David danst enkel
blijdschap. Blijdschap om het leven met God. God die in Zijn woning,
Zijn ark, weer meegaat naar Jeruzalem.
Die eerste danser raakt aarde en hemel. Buigt in elkaar dicht op de
aarde, om zich dan weer uit te strekken naar de hemel. David danst
en wervelt in het rond, de armen uitgestrekt naar wat ongrijpbaar is.
In vervoering. Zou het liefst loskomen van de aarde. Zo zie ik hem
voor me als ik mijn ogen sluit.
Ken je dat gevoel? Om te willen dansen als David? Even loskomen
van de aarde? Even raken aan het ongrijpbare? Even dansen voor
God? Thuis als muziek je overspoelt? Of misschien wel als de organist voor je speelt? Ach, dat gevoel dat je even danst. Voor God. Met
God. Misschien dat het dan even voelt of God zegt: ” Mag ik deze
dans van u? “ En dan dansen. Dansen van binnen. Van binnen met
God. Stel je dat gevoel eens voor . . .
Wat boffen we toch met onze organisten.
Marja
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Kerkdiensten
zondag 5 februari
10.00 uur
Let op: AKZ dienst
Koffie om half tien

5e zondag van Epifanie (wit)
Ds. J.P. Prenger
Welkom: de heer Schokkin
Deurcollecte: KIA Werelddiaconaat

zondag 12 februari
10.00 uur

6e zondag van Epifanie (wit)
Ds. J.J. Hinkamp
Welkom: mevr. Meijer
Deurcollecte: Eredienst

zondag 19 februari
10.00 uur

7e zondag van Epifanie (wit)
Ds. J.J. Hinkamp Viering H.A.
Welkom: de heer Koster
Deurcollecte: De Glind

zondag 26 februari
10.00 uur

1e zondag van de 40 dagen (paars)
Ds. J.J. Hinkamp
Welkom: de heer Langbroek
Deurcollecte: KIA

Elke zondag is er na de dienst koffiedrinken in de Johanneshof.
Er is gelegenheid tot bediening van de Heilige Doop in overleg met
de predikant. Vriendelijk verzoek: wilt u a.u.b. wel tijdig contact opnemen zodat de gemeente deelgenoot kan worden gemaakt van dit
feestelijk gebeuren.
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Bij de kerkdiensten
Zondag 5 februari: AKZ-dienst! We starten in deze opzet weer
met koffie vóór de kerkdienst! Om 9.30 uur staat er
koffie klaar en om 10.00 uur willen we samen beginnen.
Het thema van deze AKZ is: ‘Leven met gevouwen
handen’. Het is een thema dat, enigszins aangepast,
voortkomt uit de week van gebed voor de eenheid.
Zoals gebruikelijk zal er weer een keuze-menu zijn:
1) Kindernevendienst
2) jongerenkerk voor ouderen
3) We zijn druk bezig om een broeder of zuster uit een klooster
uit te nodigen voor de jongerenkerk
4) In de kerk zelf is er een ‘gewone preek’ met een korte nabespreking en natuurlijk muziek!
Zondag 12 februari horen we in een verhaal uit de bijbel hoe Jezus
mensen verlost van hun verlamming. De genezing van een verlamde
man zet de toon voor een veel grotere missie: de wereld bevrijden
uit de verlamming in de breedste zin van het Woord.
Zondag 19 februari vieren we, in de beslotenheid van de kring, als
gemeenschap de verbondenheid met onze Heer in de viering van het
Heilig Avondmaal. Ook de kinderen zijn van harte welkom aan tafel.
We zullen er voor zorgen dat er voldoende ruimte aan tafel is.
Zondag 26 februari februari is de eerste zondag in de veertigdagentijd. Ook dit jaar is er weer een leuk project van de kindernevendienst om ons de weg te wijzen naar het Paasfeest. In deze periode
zal ook het Kyrie-kruis een plaats vinden vóór in de kerk, om onze
persoonlijk zorgen, in een persoonlijk Lichtgebed, voor God te brengen.
Op de zondagen in de 40-dagentijd nodigt de Werkgroep Oecumenische Vieringen u van harte uit om samen de vesper, een avondgebed, te vieren op weg naar het Paasfeest. De vespers beginnen iedere keer om 17.00 uur in de Johanneskerk en na afloop is er gelegenheid elkaar te ontmoeten onder een kopje koffie of thee.
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Kerk-zijn is omzien naar elkaar!
Lief of leed? Ziekte of zorgen? Ziekenhuisopname? Wilt u bezoek
namens de kerk? Laat het ons weten! U kunt dit doorgeven aan uw
wijkcontactpersoon of uw predikant.

J-kerk in de voetsporen van de Wijzen
Bij de AKZ-dienst op 8 januari kon de J-kerk mee in de voetsporen
van de Wijzen uit het Oosten. Elf jongeren, vier teams (Caspar, Baltazar, Melchior en Artaban) en een stel pittige én leuke vragen en
opdrachten waren goed voor een geslaagde J-kerk.
Met enkele jongeren uit Aalten (die met hun ouders een kijkje kwamen nemen in onze AKZ-dienst als ‘studiemateriaal’ voor de Aaltense
KIU-diensten: Kerk In Uitvoering) volgden we de Torrie van Mattie;
het bijbelverhaal over de geboorte van Jezus in straattaal. Wil je hier
meer over weten? Ga dan eens naar: www.straatbijbel.nl
Toen Jezus geboren werd in het
dorpje Betlehem, kwamen er astrologen uit het Oosten aan in de
hoofdstad Jeruzalem. Je weet toch,
van die kills die naar sterrenbeelden kijken en shit. Ze hadden in
de sterren gezien dat er een speciale
koning geboren zou worden. Dus ze
vroegen aan de mensen: ‘Fawaka
mensen, waar is die pasgeboren
koning van jullie? We hebben
namelijk zijn ster gespot weet je en
we willen Hem onze props geven.’
Uiteindelijk wist het team Caspar,
bestaande uit Henk-jan, Eelco en
Koen (met dank aan de hulp van
een ‘heilig boontje’) de eerste plaats
te behalen. Gefeliciteerd!!!
De volgende J-kerk is tijdens de AKZ-dienst op 5 februari. Tot ziens!
ds. Hans Hinkamp
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40-dagentijd Kindernevendienst: Lef doet leven!
Op 26 februari begint weer de veertigdagentijd, de tijd vóór Pasen. Met de kinderen gaan
we op weg naar het grote Paasfeest. Maar
eerst is er nog de weg er naar toe.
Iedere week zijn we in de kerk van de partij.
Met een eigentijdse inkleuring van oude Bijbelverhalen en met een nieuw projectlied. Voor de
kinderen komen we weer leuke verwerkingen,
dus alleszins de moeite waard om met de kinderen naar de kerk te komen!
Dit jaar volgen we twee mensen op hun bijzondere weg door het leven: Jezus en de profeet Ezechiël. Ezechiël
en Jezus, twee sporen die gevolgd worden in deze Veertigdagentijd.
Zij moeten tegen de stroom in roeien. Zij hebben het moeilijk. Ezechiël heeft de roeping om tegen de klippen op, de mensen te wijzen
op hun manier van leven en Jezus wordt ook niet door iedereen gezien als degene die bij God hoort. Hij gaat eraan kapot, maar net
zoals bij Ezechiël uit de top van de boom, uit een stekje, nieuw leven
begint, zegt Jezus dat de graankorrel moet sterven om vrucht te
kunnen dragen.
'Lef doet leven' is de titel van het
project. Deze titel is gebaseerd op
een 'Loesje' poster 'Leven is een
meervoud van lef'. Ezechiël heeft
lef nodg om elke keer weer zijn
boodschap over het voetlicht te
brengen. Hij vindt weinig gehoor.
Integendeel: hij roept veel weerstand op. Ook Jezus heeft lef nodig
om zijn boodschap voor het leven,
zoals god het bedoelt, ten einde
toe vol te houden. Je hebt lef nodig
om je nek te durven uitsteken en
je hebt lef nodig om er aan onderdoor te gaan. Maar door zijn lef
wordt leven mogelijk.
Tot ziens!!!! De kindernevendienst
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Deurcollectes februari
Zondag 5 februari KIA, werelddiaconaat
In Burkina Faso, een land waar de watervoorziening een groot probleem is, werkt de ontwikkelingsorganisatie ODE, van de Raad van
de Evangelische Kerken, in verschillende dorpen aan betere voedselvoorziening, toegang tot en gebruik van water. ODE probeert
boeren te verenigen en hen kennis bij te brengen over watergebruik
en het optimaliseren van de landbouw. Deze organisatie van de raad
van kerken werkt al meer dan dertig jaar in Burkina Faso! Dankzij de
Werelddiaconaat collecte, worden organisaties als ODE
gesteund.
Zondag 12 februari eredienst
Zondag 19 februari De Glind
Zondag 26 februari KIA, 40 dagen tijd
De eerste 40-dagentijdcollecte staat in het teken van het diaconale
werk van Kerk in Actie in Nederland, zoals het werk van de Stichting
ter Bevordering van de Vrolijkheid. Een organisatie die kinderen in
asielzoekerscentra wat meer vrolijkheid brengt.
Deze kinderen hebben veel meegemaakt en groeien op in armoede
en onzekerheid. Net als ieder ander kind hebben zij het ook nodig
om onbezorgd kind te zijn. De Stichting ter Bevordering van De Vrolijkheid zorgt ervoor dat deze kinderen afleiding vinden in muziek,
kunst en theater.

Opbrengsten collectes december
04 december Missionair werk & kerkgroei
11 december Pastoraat
16 december Onderhoud gebouwen
18 december Herold
24 december Onderhoud gebouwen
25 december KIA, Kinderen in de knel
31-december Eindejaarscollecte

€ 69,91
€ 61,47
€12,80
€ 62,62
€ 81,95
€ 172,35
€ 65,95

Namens de diaconie:
Jeroen Wildenbeest
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AGENDA
2
4
8
8
9
9

feb.
feb.
feb.
feb.
feb.
feb.

13 feb.
15 feb.
16 feb.
17 feb.
18 feb.
20 feb.
22 feb.
22 feb.
23 feb.
29 feb.
29 feb.
1 mrt.
2 mrt.

Bloemschikken
Adelaarswiek
Repetitie Cantorij
Foyer
Inloopmorgen
Adelaarswiek
Bijbelkring
Richtershof
Werkgroep Herold
Adelaarswiek
V&T Doornse Catechismus Consistorie
‘Jezus redt, Jezus redt, alle mensen opgelet’
P.V.G. vergadering
Richtershof
Inloopmorgen
Adelaarswiek
Bloemschikken
Adelaarswiek
Open tafel
Richtershof
Repetitie Cantorij
Foyer
P.V.G. middag
Adelaarswiek
Inloopmorgen
Adelaarswiek
Bijbelkring
Richtershof
Gespreksavond
Johanneshof
Inloopmorgen
Adelaarswiek
Visitatie kerkenraad
Consistorie
Bloemschikken
Adelaarswiek
Vrijwilligersavond
Johanneshof

19.30
17.00
09.30
10.00
20.00
20.00

uur
uur
uur
uur
uur
uur

14.15
09.30
19.30
11.30
17.00
14.30
09.30
10.00
20.00
09.30
20.00
19.30
20.00

uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur

Wie een vergadering of andere bijeenkomst belegt, wordt verzocht
dit te laten vermelden in de Agenda van Onderweg, althans voor zover het met de kerk te maken heeft.
S.v.p. doorgeven aan mevrouw A. van Vliet, tel. 372795.
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LEVENSBERICHTEN
Verjaardagen
5 feb. de heer J. Tieleman, P.C. Hooftstraat 4, 84 jaar.
6 feb. de heer D.G. Wamelink, Meekesweg 10, Vragender, 96 jaar.
15 feb. de heer R.H. Otten, Rembrandtplein 7a, 89 jaar.
15 feb. mevr. J.H. van Lochem-ter Haar, Renteniersstr. 20, 84 jaar.
19 feb. mevr. G.J. ter Haar-Wassink, Middachtenstraat 41, 82 jaar.
28 feb. mevr. Y.C. Pieters-Komen, De Rode van Heeckerenstraat 33,
90 jaar.
U allen wensen wij, met familie en vrienden, een goede en zo mogelijk gezonde verjaardag, vergezeld van Gods onmisbare zegen. Het
zou mooi zijn als de jarigen een kaartje of een telefoontje uit de gemeente zouden krijgen. Dat geldt ook voor zieken en andere mensen
die een steuntje in de rug nodig hebben.

Bloemengroet
De bloemen uit de kerk zijn, met een groet van u allen, gebracht op:
8 jan. bij mevr. Hillen, Bachstraat 11.
15 jan. bij de fam. Kuiperij, Vincent van Goghstraat 17.
22 jan. bij de fam. Wiggers, Vragenderweg 52a.

Nieuw ingekomen
Deze maand heten we van harte welkom in onze kerkelijke gemeente de heer G.J. ter Maat en mevrouw E. Bakker uit Heelweg. Ze wonen nu aan de Evert Heuzinkveldstraat 24.
We hopen dat ze zich snel thuis zullen voelen in Lichtenvoorde.
Ledenadministratie
Lucy Schutten
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Levensverzekering
Eén van de allereerste dingen
als een mens geboren wordt
is, dat hij zo spoedig mogelijk
’t liefst all-risk verzekerd wordt.
Letterlijk voor alle zaken
sluiten we een verzekering af.
Omdat we ons graag veilig voelen
van de wieg tot aan het graf.
Voor een studie, ziektekosten,
tegen inbraak en voor brand,
noem maar op, wij hebben altijd
wel een polis bij de hand.
Ongelukken die gebeuren
onderweg of in je huis,
altijd ligt er wel een akte
in een kast of in een kluis.
Maar als al die hoge premies
bij elkaar worden geteld,
schrik je soms van de bedragen:
’t kost je handenvol met geld.
Dan is ’t haast niet te begrijpen
dat God ieder die gelooft,
zonder borgsom of garanties,
eeuwig leven heeft beloofd.
Je hoeft nooit iets te gireren.
’t Geld wordt ook niet opgehaald.
Want de prijs voor die verzekering
is op Golgotha betaald.
Jezus vraagt alleen je ‘jawoord’
als hij zegt: “Kom maar tot mij!”
Door Zijn liefde, door Zijn kruisdood,
werd die polis premievrij.
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(dichter onbekend)

VANUIT DE KERKENRAAD
Kerkenraadsvergadering van 14 december 2011
Over enkele punten uit deze vergadering hebben wij u in het januarinummer van Onderweg reeds bericht. De overige aangelegenheden
treft u hierna aan.
•
Allereerst zijn dit de jaarrekening 2010 en de begroting 2012 van
de kerk, opgemaakt door het college van kerkrentmeesters. De jaarrekening sluit op een tekort van € 3383,-. De begroting laat een negatief saldo zien van € 1254,-. In 2012 zal een bezinning moeten
plaatsvinden over deze tekorten, de oorzaken en mogelijke oplossingen. Met de jaarrekening en de begroting wordt door de kerkenraad
ingestemd.
•
De bestuurscommissie Johanneshof heeft een notitie aan de kerkenraad aangeboden inzake het beheer/kosterschap t.b.v. de Johanneshof/-kerk. Deze notitie stelt voor iemand te werven die volledig
de taken van de eerste coördinerend beheerder en koster (de heer
van Lochem) kan uitvoeren en vervangen. Hierdoor kunnen ze samen de huidige grote hoeveelheid werkzaamheden uitvoeren en is
vervanging geregeld in perioden van afwezigheid. Ook kunnen de
bardiensten en schoonhouden van de Johanneshof over een extra
persoon worden verdeeld, zodat de uren, die we nu van de vrijwilligers vragen – het gebruik van de Johanneshof neemt nog steeds toe
- wat minder kunnen worden. Elders in het kerkblad treft u een oproep aan voor belangstellenden om te solliciteren.
•
In het ouderlingenberaad is met de PVG gesproken over het bezoekwerk. Dit moet anders worden georganiseerd als gevolg van het
niet meer kunnen vinden van voldoende wijkmedewerkers. Eerst zal
door de PVG met de vrijwilligers worden gesproken op 12 januari
2012. De uitkomst van dit gesprek wordt bezien in het ouderlingenberaad met als doel te bespreken hoe het bezoekwerk zo goed mogelijk kan worden geregeld.
•
Er zijn weer enkele kascontroles verricht. De kassen van Vredehof en Werkgroep Herold – Lichtenvoorde zijn in orde bevonden.
•
De jaarlijkse vrijwilligersavond wordt gehouden op 2 maart 2012.
De dames Houwers, Hinkamp, en Schokkin zullen de organisatie op
zich nemen. Elders vindt u hierover nadere informatie van de organisatie.
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•
De projectgroep voor de Braziliëreis zoekt nog een lid uit Lichtenvoorde. Er wordt een lijst opgesteld met bedrijven die een link
hebben met de deelnemende kerkelijke gemeente(n) voor een donatie. De diensten “anders kerk zijn” ervaren we als heel positief met
een goede opkomst. Na het eerste seizoen volgt een evaluatie.
Indien iemand zich bereid voelt een verslag voor Onderweg te schrijven dan gaarne. U kunt zich bij de scriba melden.
Hebt u vragen naar aanleiding van de verslagen van de kerkenraadsvergadering? U kunt altijd contact op nemen met de scriba of een
ander lid van de kerkenraad.
Flip de Bruijn, scriba.

Brief uit Brussel
Op de derde zondag van Advent hoorden we traditiegetrouw over
Johannes de Doper. We zagen hoe een volk in moeilijke tijden kan
verlangen naar een echte en integere leider. Iemand die harde taal
durft te spreken, zonder de mensen van zich te vervreemden. Omdat
je weet dat dat soms nu eenmaal nodig is, en beter is.
Intussen was bij onze zuiderburen Elio di Rupo, de man met de fameuze rode vlinderstrik, er eindelijk in geslaagd om een kabinet te
vormen. De manier waarop hij de moeilijke kwestie aanpakte en zijn
volharding door dik en dun vond ik heel inspirerend, en zo werd dat
de inleiding op de preek.
Uw reacties hierop kwamen tot in de loop van de daaropvolgende
week binnen. Duidelijk werd dat ik niet de enige was die zich door dit
voorbeeld voelde aangesproken. Zo kwam Gert bijvoorbeeld op het
idee om de heer Di Rupo de preek toe te sturen, vergezeld van een
felicitatie en de beste wensen voor zijn ambtsperiode.
Weken gingen voorbij, Intussen waren we al weer met heel andere
zaken bezig, maar half januari lag hij ineens op de mat: een brief uit
Brussel. Met een alleraardigste inhoudelijke reactie en een bedankje
voor de goede wensen. Zomaar zijn we nu dus de eigenaars van de
handtekening van Elio di Rupo, en dat willen we best weten!
ds. Margreet Bouwman - Lasseur

11

Dit is Jan Niewold, ouderling - kerkrentmeester
Zondag 15 januari was een grote dag voor
de kerk en voor Jan Niewold. Hij werd die
dag bevestigd als ouderling – kerkrentmeester en deed niet alleen belijdenis
maar werd ook gedoopt.
Jan groeide op in Veendam in een gezin
zonder kerkelijke band maar werd pas
geïnteresseerd in het geloof na zijn omgang met Netty, zijn vrouw. Na zijn basisopleiding op de ULO werd hij gemeenteambtenaar en dat is hij 45 jaar gebleven.
Op 1 september 2011 is hij met vervroegd
pensioen gegaan als beleidsambtenaar bij
de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling van
de gemeente Bronckhorst
Zijn ervaring past dus perfect bij zijn functie als Kerkrentmeester en zijn kennis wordt bovendien uitgebuit als
secretaris van de Beheerscommissie Begraafplaats Vredehof. In beide functies heeft hij regelmatig te maken met grondzaken en gemeentelijke voorschriften.
Netty en Jan zijn 13 jaar geleden in Lichtenvoorde komen wonen in
een mooi appartement in het Beekdal. Daar voor woonden zij in
Hengelo (Gld.) Nettie is een jaar eerder gestopt met werken als activiteitenbegeleidster in Bredevoort en dat geeft hen de mogelijkheid
om regelmatig per fiets of te voet van de natuur te genieten. De familie Niewold bestaat verder uit een dochter en schoonzoon met
twee kleinzonen die in Wehl, zeg maar onder handbereik, wonen.
In de kerk zult u Jan en Nettie vaak tegen kunnen komen maar wie
eens gaat eten bij de maandelijkse Open Tafel in de Johanneshof zal
hem daar ook ontmoeten. Omdat Nettie de organisatie daarvan heeft
over genomen van Jan Te Bovelt kan Jan ook zijn energie kwijt in de
assistentie bij de maaltijden.
De kerk is een grote vrijwilligersorganisatie die niet zonder mensen
als Jan (en Nettie) kan. Jan is een prachtig voorbeeld hoe je aan de
slag kan in de kerk, die je tijd en je ervaring hard nodig heeft. Wie
het ook leuk vindt om met de kerk mee te doen, neme een voorbeeld
aan Jan en Nettie.
Jan Gillissen
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De diaconie ondersteun de volgende projecten:
Zeister Zendings Genootschap.
Het ZZg steunt zending en diaconaal werk in “Derde Wereld"-landen.
Het gaat om assistentie bij projecten ten behoeve van kansarme,
achtergestelde en rechteloze mensen in onder meer Suriname, Jamaica, Midden-Amerika, Tanzania, Zuid-Afrika, Palestijnse Gebieden
en Albanië.
Ons motto is: helpen waar mensen in nood zijn, heel maken wat stuk
is, en mensen weer geloof geven in hun toekomst. Niet zomaar,
maar geïnspireerd en gemotiveerd door de springlevende opdracht
vanuit de Bijbel.
In nauwe samenwerking met Broedergemeenten over de gehele wereld is het ZZg actief op het brede terrein van zending, (wereld)diaconaat en ontwikkelingssamenwerking. Zowel qua bestuur als
medewerkers is het ZZg oecumenisch samengesteld. Mede door het
interkerkelijk karakter krijgt het ZZg steun uit alle lagen van christelijk Nederland.
Meer informatie bekijk de website op: www.zzg.nl
Stichting vrienden van AMCHA,
Zes miljoen Joden overleefden de Holocaust niet. Na de oorlog
vluchtten honderdduizenden overlevenden naar Israël. Daar wonen
nu nog 220.000 overlevenden van de Nazi-verschrikkingen. Zij hebben allen traumatische ervaringen: deportatie, vlucht, onderduik,
"medische" experimenten, verlies van huis en haard en bovenal de
moord op familieleden en vrienden.
Vandaag, ruim 60 jaar later, heeft het verleden velen 'ingehaald'. Er
is sprake van herbeleving van ervaringen uit deze zwarte periode.
Meer dan ooit is therapeutische hulp voor vele overlevenden een bittere noodzaak.
In Israël gaan duizenden overlevenden van de Holocaust gebukt onder ernstige psychische problemen als direct gevolg van hun ervaringen. Zij lijden aan ernstige slaapstoornissen, zoals slapeloosheid,
nachtmerries, chronische lichamelijke ziekten direct gerelateerd aan
ervaringen tijdens de Nazi-tijd, extreme nervositeit, frequente depressiviteit en psychosomatische klachten.
Naar schatting leven 1,3 miljoen Israëli's onder de armoedegrens.
Hieronder zijn veel gepensioneerde overlevenden. Zij verkeren in
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grote financiële nood. Een toenemend aantal Amcha-cliënten kan de
eigen bijdrage voor de therapie niet meer betalen.
Zonder psychologische hulp kunnen zijn niet verder. Amcha stuurt
nooit iemand weg die het echt niet kan betalen.
Amcha Israël is een non-profit organisatie, die in 1987 werd opgezet
door enkele vrijwilligers, overlevenden van de Holocaust. Met middelen o.a. uit Nederland werden in 1988 de eerste deskundigen op het
gebied van psycho-sociale begeleiding van oorlogsgetraumatiseerden ingeschakeld.
Meer informatie: bekijk de website op: www.amcha.nl/

J.W.

Doornse catechismus
Met een knipoog naar de Heidelbergse Catechismus heeft een groep
predikanten in 2010 een nieuwe catechismus geschreven: de Doornse Catechismus. De ondertitel luidt: “oude vragen, nieuwe antwoorden”
De Doornse catechismus beoogt geenszins laatste antwoorden te
geven of voor te schrijven wat we in deze tijd dienen te geloven. Wel
wil ze, in alle voorlopigheid en kwetsbaarheid, onder woorden brengen hoe geloven van waarde kan zijn in onze huidige tijd.
Dit seizoen willen we zes avonden in gesprek gaan over deze bijzondere catechismus, over ‘oud en nieuw’ geloven, in een open geloofsgesprek. Van deze avonden zijn er drie geweest en is er èèn vervallen in verband met ziekte. De volgende bijeenkomst is donderdag 9
februari, aanvang 20.00 uur
Datum

Onderwerp

Donderdag 09 febr. ‘Jezus redt, Jezus redt, alle mensen opgelet’
Donderdag 15 mrt. ‘Dat koninkrijk van U, wordt dat nog wat?’
De bijeenkomsten zullen steeds worden geleid door één van de ‘eigen’ predikanten: ds. Hinkamp, ds. Prenger of ds. Willems- Joosten.
Deze avonden zijn ook prima los van elkaar te volgen.
Locatie: Johanneshof
Tijd:
20.00 – 21.30 uur
Info:
Sjors Tamminga, 0544-372752
E-mail: sjors.tamminga@kpnmail.nl
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Gespreksavonden van Vorming en Toerusting
Thema: “Kun je geloven buiten de kerk ?”
Ook dit jaar een uitnodiging om deel te nemen aan één van de gespreksavonden.
God en mensen ontmoeten elkaar niet exclusief in de kerk. Sterker
nog, sommigen vinden een boswandeling inspirerender dan een
preek op zondag. De vraag is hoe kunnen wij God ontmoeten?
Heel veel vragen om ongedwongen over in gesprek te gaan. De
ervaring heeft geleerd dat dat goed bevalt. Wie zelf niet zo’n prater
is luistert naar wat anderen vertellen. Dit jaar is er ook een gespreksavond in Groenlo en in ons kerkelijk centrum. Naast een gastheer of gastvrouw is er iedere avond een gespreksleid(st)er aanwezig die zorg draagt voor het op gang brengen en houden van het gesprek met elkaar. Zo kunnen we delen wat ons in het dagelijkse
leven bezighoudt en bemoedigt. Maak uw keuze uit onderstaande
avonden en adressen.
De gespreksavonden duren van 20.00 tot 22.00 uur.
Maandag
13 februari
Dinsdag
14 februari
Woensdag
15 februari
Donderdag
16 februari
Maandag
20 februari
Woensdag
22 februari
Donderdag
23 februari

Mevr. Rouwhorst

Aaltenseweg 78 Lichtenvoorde

Mevr. ter Haar

familie Meijer

Oude Winterswijkseweg 4 Vragender
van Raesfeltstraat 44 Lichtenvoorde
Jan Steenstraat 29 Groenlo

familie te Bokkel

Beukstraat2 Lichtenvoorde

familie Niewold

Esstraat 10/37 Lichtenvoorde

Kerkelijk centrum

Richtershof (open avond) Lichtenvoorde

familie Koster

U kunt zich opgeven tot en met 9 februari via het formulier in de
envelop van kerkbalans welke eind januari opgehaald wordt door één
van de leden van de kerk of inleveren in de bus bij de uitgang van de
Kerk. Per mail sjors.tamminga@kpnmail.nl telefoon 372752
of bij Joke Lubbers telefoon 372549
Voor Groenlo kunt u zich opgeven bij
ds. Ria Willems De Schans 40 Groenlo telefoon 0544-462019
Namens Vorming en Toerusting
Sjors Tamminga
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Tweede Koster / Beheerder gezocht
Het College van Kerkrentmeesters van de Protestantse Gemeente
Lichtenvoorde
is op zoek naar een:
Tweede Koster / Beheerder

m/v

Deze nieuwe functie van Tweede Koster/Beheerder zal in eerste instantie worden ingevuld als ‘meewerkend’ en in voorkomende situaties als ‘vervangend’ ten opzichte van de huidige Eerste Koster/Beheerder.
Op termijn én bij voldoende geschiktheid kan de nieuw te benoemen
functionaris doorgroeien tot Eerste Koster/Beheerder.
De officiële status van zowel de functie van Koster (kerk) als van die
van Beheerder (Johanneshof) is die van Vrijwilliger met een z.g.
‘vrijwilligersvergoeding’.
Gelet op de aard van de functie worden in eerste instantie belangstellenden behorend tot onze eigen kerkgemeenschap uitgenodigd te
solliciteren.
Het takenpakket voor de nieuwe functie komt geheel overeen met
dat van de Eerste Koster/Beheerder en bevat onder andere:
Als Koster in de kerk:
• de kerkzaal voorbereiden voor gebruik tijdens de kerkdiensten en
opruimen na afloop van de kerkdiensten;
• zorgen voor de goede gang van zaken tijdens de zondagse kerkdiensten, die in toenemende mate divers van aard zijn;
• zorgen voor de goede gang van zaken tijdens bijzondere kerkdiensten door de week: trouwdiensten en rouwdiensten;
• zorgen voor begeleiding tijdens andere activiteiten in het kerkgebouw zoals b.v. concerten;
• ervoor zorg dragen dat het er in en om de kerk netjes en verzorgd
uitziet;
• het kerkgebouw en de bijruimten schoon en stofvrij houden;
• ’s winters in voorkomende gevallen de toegangen tot het kerkgebouw sneeuw- en ijsvrij houden;
• het beheren en bedienen van de verwarmingsinstallaties wanneer
deze niet automatisch ingeschakeld worden;
• er voor zorg dragen dat de geluid- en opnameapparatuur ingesteld en/of bediend worden;
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• voor, tijdens en na de dienst is de koster het eerste aanspreekpunt voor de voorgang(st)er en voor overige betrokkenen;
• bij concertgebruik toezien op de organisatie en het gebruik van
het kerkgebouw.
Voor de diverse kerkdiensten en concerten bestaan er ‘draaiboeken’
waarin gedetailleerd is beschreven hoe één en ander uitgevoerd
moet worden.
Als Beheerder van de Johanneshof:
• de algehele coördinatie met betrekking tot het gebruik van de
Johanneshof;
• het vaststellen van roosters / planningen voor de bardiensten en
het schoonhouden van de Johanneshof;
• het voeren van gesprekken met potentiële huurders;
• het opstellen van contracten, maken van afspraken die verband
houden met de verhuur;
• de inkoop van goederen en het dagelijks onderhoud van de inventaris;
• het actueel houden van de informatieborden;
• het aanleveren van noodzakelijke informatie ter publicatie in het
kerkblad ‘Onderweg’, betrekking hebbend op de activiteiten in de
Johanneshof;
• afhandelen van de financiële administratie betrekking hebbend op
de verhuur van en op de activiteiten in de Johanneshof;
• het verrichten van de noodzakelijke huishoudelijke diensten alsmede het participeren in het team van de bardiensten.
Belangstellende gemeenteleden kunnen voor de hier omschreven
functie nadere informatie inwinnen bij de heer Gerrit van Lochem,
Eerste Koster / Beheerder, telefoon 0544-374120
Indien men in aanmerking wil komen voor de vervulling van deze
functie gelieve men een afspraak te maken met de heer Gerard van
Lochem, voorzitter College van Kerkrentmeesters, 0573-451220. Dit
kan tot uiterlijk 24 februari 2012.
Namens het College van Kerkrentmeesters,
Gerard van Lochem
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Hebt u al een bijbel?
Waarschijnlijk kunt u deze vraag gemakkelijk met ‘ja’ beantwoorden.
Wellicht hebt u zelfs meerdere exemplaren in diverse vertalingen in
huis. In Nederland is het geen probleem om aan een bijbel te komen.
In heel veel landen is dat anders. Miljoenen christenen hebben geen
bijbel in hun eigen taal. Dat kan verschillende oorzaken hebben:
- ze kunnen een bijbel niet betalen
- er is nergens een bijbel te koop
- er bestaat geen bijbel in hun eigen taal
- ze kunnen niet lezen, dus hebben ze niets aan een gedrukt
exemplaar.
Het Nederlands Bijbelgenootschap heeft daarom de Bijbel per
Maand-Club opgericht. Met de contributie van de leden wordt allerlei
bijbelwerk in het buitenland gefinancierd, zoals
- subsidie op bijbels
- bijbelverspreiding
- vertaalwerk
- alfabetiseringscursussen met de bijbel
Een bijbel in je eigen taal – voor u misschien vanzelfsprekend. Voor
anderen nog steeds een droom . Helpt u mee om die dromen waar te
maken? Dat kan al voor € 5,- per maand.
Ga naar www.bijbelgenootschap.nl/geef voor meer informatie. Hier
kunt u ook lid worden van de Bijbel per Maand-Club of eenmalig een
gift geven voor bijbelwerk.
De christenen die mede dankzij u kunnen lezen in hun eigen bijbel,
zijn u dankbaar!
Prentenbijbel: kwartetspel en dvd
Bij de Prentenbijbel, geïllustreerd door Marijke ten Cate, verschijnen
half februari nieuwe producten: een kwartetspel en een dvd, met
daarop tien animaties bij de bijbelverhalen, zoals ‘een zoon komt
thuis’ en ‘een jaar op het water’.
Het kwartetspel kost in de winkel € 6,99 en de dvd € 7,95.
Voor informatie over de Prentenbijbel, spelletjes en een kleurplaat,
kijk ook eens op www. prentenbijbel.nl.
Namens de werkgroep van het NBG
Nonja Kip
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Seniorenmiddag
Mevrouw De Bruijn opende de middag met een hartelijk welkom aan
alle aanwezigen. Deze keer geen spreker, muziek of zang, maar,
zoals alle jaren in januari het spelen van ‘bingo’.
Eerst luisterden we naar een meditatie uit Efeziёrs 4:20 In dit gedeelte horen we dat we goed moeten nadenken over wat het betekent om een volgeling van Christus te zijn.
Na het zingen van ‘Zegen ons al Goede’, kwamen de bingokaarten op
tafel. Er stonden weer veel prijzen klaar, ook dit jaar verzorgd door
mevrouw Wouda. We speelden zeven rondes en voor elke ronde waren er drie prijzen beschikbaar. Er werd zeer geconcentreerd gespeeld en aan het eind van de middag gingen er heel wat gelukkigen
met een prijs naar huis. Al met al was het weer een heel gezellige
middag!
De volgende maand hebben we weer een totaal ander programma.
Dan treedt voor ons op het Kottens Kwartet, met muziek en zang.
Zeer de moeite waard. Maandag 20 februari a.s. hopen we u om half
drie weer te ontmoeten in de Johanneshof.
Namens de Protestantse Vrijwilligers Groep
Joke Lubbers

Openbare Classisvergadering
Hierbij vraag ik uw aandacht voor de volgende uitnodiging.
Op maandag 13 februari 2012 wordt er in het kerkelijk centrum van
de Protestantse Gemeente van Dinxperlo (Markt 4) een openbare
vergadering gehouden van de Classis Winterswijk. De vergadering
begint om 20.00 uur. Om 19.30 uur is er een bezinningsmoment in
de naast gelegen Dorpskerk m.m.v. ds.H. Veer.
Op de agenda staan twee belangrijke onderwerpen t.w. de verhouding Kerk - Israël en de Palestijnen (ingeleid door de classisconsulent
de heer Floor Barnhoorn) alsmede de problematiek rondom de werving van ambtsdragers en pastorale medewerk(st)ers. Al met al een
belangrijke bijeenkomst die u niet kunt missen! Van harte welkom!
Namens het Breed Moderamen,
Steven Kuijt
(0544) 37 02 98
skuijt@kpnmail.nl
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Vrijwilligersavond
Graag willen we ook dit jaar weer een avond organiseren voor al onze vrijwilligers.
Om u te bedanken voor uw inzet in het afgelopen jaar willen we u op
vrijdag 2 maart 2012 onder het genot van een hapje en een drankje
een gezellige avond aanbieden.
Vanaf 20.00 uur tot ongeveer 23.30 uur bent u van harte welkom in
de Johanneshof. Uw partner is daarbij ook uitgenodigd.
De komende tijd proberen we iedere vrijwilliger persoonlijk uit te
nodigen. Mochten we u hierbij toch vergeten zijn, wilt u ons dit dan
laten weten?
Namens de kerkenraad, Marion Houwers
Weijenborgerdijk 49 E7131 NP Lichtenvoorde
Tel. 0544 376736 mhouwers@kpnmail.nl

Giften
Ontvangen via mevrouw C. Lensink € 5,- en 3 x € 10,- voor algemeen kerkenwerk (van december) en via mevrouw G. ter Haar een
gift van € 20,- voor de diaconie (eveneens van december).
Voor de ouderling bloemendienst een gift van € 10,- via mevrouw J.
ter Haar en € 10,- via mevrouw R. Tieltjes. Eveneens via mevrouw R.
Tieltjes 2 x €10,- voor de Johanneshof. Alle gevers hartelijk dank!

Kledinginzameling
Op zaterdag 25 februari a.s. vindt er weer een kledinginzameling
plaats van 09.00 tot 12.00 uur in de Ni’je Wehmerhof, Rentenierstraat 20.
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Brazilië-reis
De afgelopen periode is de groep Brazilië-jongeren erg actief geweest. Er is o.a. meegewerkt aan:
•
de adventsmarkt in Neede, waar tucumringen en zelfgemaakte
portemonnees zijn verkocht;
•
rondbrengen kerstpost in Eibergen en Neede (totaal 968 kaarten);
•
wafels bakken en verkopen na afloop van de kerkdienst in Neede.

Daarnaast is door de jongeren een intentieverklaring ondertekend.
Hierin verklaren ze dat ze zich gedurende 3 jaar verbinden als ambassadeur aan het Brazilië-project.
Van Hans Trein, voorzitter van Comin, ontvingen we een Braziliaanse kerstkaart; 16 November was hij te gast bij de Braziliaanse maaltijd in de Johanneshof. Zijn kerstwens:
“Het leven kent veel waarheden die naast elkaar bestaan,
Zoals de gevlochten ballen van de Kaingang handwerkgemeenschap.
Elke bal heeft zijn eigen schoonheid.
Elke cultuur verrijkt onze wereld met zijn bestaan.”
Trainingsdag Brazilië
(door Annemarie Schokkin)
Zondag 11 december hebben we een speciale trainingsdag gehad.
Hanneke van de Biggelaar kwam naar Eibergen, om met ons allerlei
leuke en leerzame activiteiten te doen, die ons voorbereiden op de
reis en zorgen voor een goede groepsband. We begonnen de ochtend
met een spel, waarbij we elkaar moesten natekenen. Bij allerlei lichaamsdelen moesten we spreekwoorden zetten, waar de persoon
dan antwoord op moest geven. Bijvoorbeeld: ‘Waar krijg je knikkende knieën van?’ en ‘Waar gaan je wenkbrauwen van omhoog?’ Dit
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was een leuke en originele manier om elkaar beter te leren kennen.
Daarna gingen we met kleine cameraatjes een filmpje maken over
hoe we op dit moment tegen de reis aankijken. Het is de bedoeling
dat wij van de hele reis een filmpje maken, waar dit waarschijnlijk
ook in wordt verwerkt. ‘s Middags hebben we in groepjes informatie
opgezocht over het land Brazilië, zodat we al vast iets meer over de
cultuur en het land leren. Samen met Hanneke hebben we onze eerste samba gedanst en een spelletje gedaan, dat we in Brazilië waarschijnlijk ook gaan doen met de mensen die daar wonen. We moeten
natuurlijk ook wel een paar woordjes Portugees kunnen praten als
we in Brazilië zijn, daarom hebben we besloten om elke maand een
paar nieuwe Portugese woordjes op de site te zetten en die te leren.
Tot slot:
Vrijdag 23 maart (17.30-19.00 uur) is er een Braziliaanse maaltijd in
Groenlo.
De tussenstand van de geld-meter voor Comin is: € 3.335,66 plus €
2.000 van de sponsorloop. Voor de reiskosten is door alle vier gemeenten samen bij elkaar gespaard: € 3.050,50.
De Brazilië-jongeren en de steungroepen.

AKZ-dienst: Taizé-viering
Op de vierde anders-kerk-zijn (AKZ)
dienst op zondag 8 januari kon er naast
een verhaal over wensen of een spel in de
voetsporen van de Wijzen uit het Oosten,
gekozen worden voor een Taizé-viering.
Wat is Taizé. Taizé is een dorpje in Frankrijk. Daar is in 1949 een gemeenschap
gesticht door broeder Roger. Inmiddels
telt die gemeenschap van Taizé een honderdtal broeders, afkomstig
uit meer dan 25 verschillende landen.
Broeder Roger heeft de gemeenschap van Taizé na de tweede wereldoorlog gesticht, omdat hij een nieuwe manier zocht om de problemen en conflicten in de wereld te helpen oplossen. Een sleutelwoord daarbij is verzoening tussen mensen en volken.
In de loop der jaren hebben honderdduizenden jongeren afkomstig
uit de hele wereld elkaar opgevolgd in Taizé, rond één centraal thema: innerlijk leven en menselijke solidariteit. Van hieruit probeert
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ieder iets mee naar huis te nemen om daar iets van vrede, verzoening en vertrouwen naar anderen toe uit te stralen.
Elke week (maar met name in de zomer en rond Pasen) komen duizenden jongeren uit heel Europa naar Taizé voor een meestal kortere
(één week) of soms langere periode van ontmoeting en bezinning.
Elke dag geven de broeders van de gemeenschap Bijbelinleidingen.
Drie maal per dag komen alle bezoekers bijeen voor het gemeenschappelijk gebed in de Verzoeningskerk, met veel zingen en een
lange tijd van stilte. De "liederen uit Taizé" bestaan uit een eenvoudige zin die lang herhaald wordt. In verschillende talen brengen zij
een belangrijke gedachte tot uitdrukking, die snel begrepen wordt en
langzaam overdacht en ingevoeld kan worden. In de momenten tussen deze diensten is er tijd voor bezinning, discussie, gebed en stilte,
al dan niet in een groepje van jongeren met verschillende nationaliteiten.
Zondag 8 januari konden we in de Johanneskerk ervaren wat een
Taizé-viering is. Naast een lezing en gebed passeerden liederen uit
verschillende landen de revue en het was zomaar vijf minuten helemaal stil in de kerk (de luisteraars van de kerkradio maar denken dat
de verbinding weg was). Vijf minuten stilte. Het leek een eeuwigheid
hoorde ik een aantal mensen na afloop zeggen.
Omdat vijf minuten stilte voor Nederlandse begrippen lang is stonden
op de uitgereikte liturgie wat tips om je te helpen deze stilte te gebruiken:
- Probeer gemakkelijk te gaan zitten;
- Bid voor wat er in je opkomt;
- Ben je verdrietig, geef het uit handen;
- Moet je hoesten doe dat gerust;
- Ben je tevreden, wees dankbaar.
Vijf minuten stilte. We hebben het gered. Een nieuw record! En later
kun je zeggen dat je erbij bent geweest, of niet. Voor diegenen die
het erg moeilijk vonden, de laatste tip was: ‘Bedenk, je aanwezigheid
hier is al een gebed’.
Dat is dan weer mooi meegenomen.
Niet geweest!, zondag 5 februari is er weer een AKZ-dienst.
Erik Schokkin
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Het volgende nummer. . .
. . . . kunt u verwachten in de week voorafgaand aan zondag 4 maart
De kopij moet uiterlijk dinsdag 21 februari om 15 uur zijn ingeleverd
bij:
•

Jan Gillissen, Rossinistraat 10, tel. 372522

of bij
•

Grietje Bijker – Middelbrink, Lisztstraat 4, tel. 374740

Kopij bij voorkeur per E-mail of op memostick aanleveren.
E-mail aan: js.gillissen@kpnmail.nl of aan grietjebijker1@chello.nl
Elektronisch aangeboden kopij zullen wij zelf in het juiste lettertype
en in de juiste afmetingen opmaken. Handgeschreven teksten zullen
door ons worden getypt.
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ONDERWEG IN MAART
Dwarsliggers.
Dwarsliggers. “O ja, die ken ik ook, neem die oudste van Marie, niet
te hanteren. Je zou willen doen of je niet thuis bent als je hem aan
ziet komen. Altijd die eindeloze discussies over wat er mis is in de
wereld, ik word er zo moe van”, zal iemand misschien zeggen. Een
ander denkt aan een politicus. Of aan een kerklid dat altijd kritiek
levert. Niet goed word je ervan. Van die dwarsliggers. Hopeloos zijn
ze. Liever kwijt dan rijk!
Ho even. Het spoor kan niet zonder. Vanaf het perron zie je ze liggen. Ze houden de rails op hun plek. Verbinden die rails met elkaar.
Zorgen voor stabiliteit. Voor contact met de aarde. Zodat de trein
kan rijden. Als het weer meezit tenminste. Niks hopeloos dus. Puur
noodzakelijk die dwarsliggers.
Ineens krijgt het woord dwarsligger een andere betekenis. Die oudste van Marie, die politicus, dat kerklid, ze kunnen een functie hebben. Een plek. Een plek waar ze zorgen voor contact met de aarde,
met de werkelijkheid. Door verband te leggen tussen de realiteit en
tussen hoe het volgens hen anders zou moeten.
En dan zie ik Hem voor me. Die oudste van Maria. Die zo lang geleden leefde. Een dwarsligger was hij. Dwarsligger eerste klas. Hij
hield mensen met beide benen op de aarde. Hij liet zien wat daar
gebeurde. Wat daar niet goed was. Wat anders moest. Werd hem
niet altijd in dank afgenomen. Heel wat die hem liever kwijt dan rijk
waren. We weten de gevolgen. En tegelijk zorgde hij voor verbinding. Voor contact. Hij verbond mensen op aarde met God in de hemel. De realiteit hier, met Gods droom daar.
Na heel veel rumoer en gefeest zijn we stilletjes de veertigdagentijd
ingegleden. Een tijd waarin we stilstaan bij de laatste levensdagen
van die ene grote dwarsligger. Durven wij ook dwars te liggen? Door
te wijzen op wat op aarde niet goed is. Ook als dat ons niet in dank
afgenomen wordt? Dat is niet gemakkelijk. Maar wel de moeite
waard. Want dat gaan voor het goede, dat opkomen voor recht en
gerechtigheid, door dwarsliggers, dat verbindt aarde en hemel.
Een gezegende veertigdagentijd gewenst.
marja

1

Kerkdiensten
zondag 4 maart
10.00 uur
Let op: AKZ dienst
Koffie om half tien
17.00 uur

2e zondag van de 40 dagen (paars)
Ds. J.J. Hinkamp
Welkom: mevr. Lubbers
Deurcollecte: KIA Zending
Oecumenische Vesperviering

woensdag 7 maart
19.30 uur

Biddag voor gewas en arbeid
ds. J.P. Prenger
Deurcollecte: verwarming

zondag 11 maart
10.00 uur

3e zondag van de 40 dagen (paars)
Ds. J.J. Hinkamp
Welkom: de heer van Doorn
Deurcollecte: K.I.A.
Oecumenische Vesperviering

17.00 uur
zondag 18 maart
10.00 uur
17.00 uur
zondag 25 maart
10.00 uur
17.00 uur
zondag 1 april
10.00 uur
17.00 uur

4e zondag van de 40 dagen (paars)
Ds. J.P. Prenger
Welkom: de heer Langbroek
Deurcollecte: Diaconaat
Oecumenische Vesperviering
5e zondag van de 40 dagen (paars)
Ds. J.J. Hinkamp
Welkom: de heer van Lochem
Deurcollecte: KIA
Oecumenische Vesperviering
Palmzondag (rood)
Ds. J.J. Hinkamp
Welkom: de heer Te Bokkel
Deurcollecte: K.I.A.
Oecumenische Vesperviering

Elke zondag is er na de dienst, ook na de Vesperviering van 17.00
uur, koffiedrinken in de Johanneshof.
Er is gelegenheid tot bediening van de Heilige Doop in overleg met
de predikant. Vriendelijk verzoek: wilt u a.u.b. wel tijdig contact nemen zodat de gemeente deelgenoot kan worden gemaakt van dit
feestelijk gebeuren.
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Bij de kerkdiensten
Zondag 4 maart: AKZ-dienst! We starten in deze opzet weer met
koffie vóór de kerkdienst! Om 9.30 uur staat er koffie
klaar en om 10.00 uur willen we samen beginnen. In
de dienst zit een meerkeuze programma verwerkt.
Natuurlijk is er ook kindernevendienst én Jongerenkerk. Thema: 40-dagentijd als vastentijd.
Biddag 14 maart, half acht: Deze avond zal, hoe kan het ook anders,
ons bidden centraal staan. We denken na over wat bidden voor ons
is, of en hoe belangrijk het is, en welke vorm het beste bij je past.
En natuurlijk bidden we wat uitgebreider dan anders voor alles wat
ons zo bezighoudt.
Zondag 18 maart is de 4e zondag in de veertigdagentijd. Het thema
is: ‘Niets gaat verloren’, naar aanleiding van woorden uit Johannes
6:4-15: ‘Verzamel nu de overgebleven stukken brood, zodat er niets
verloren gaat.’ Naast het gedeelte uit het Johannesevangelie lezen
we uit Ezechiël 17: 22-24.
Zondag 11 maart. In de bijbel horen we hoe Jezus op heftige wijze
het tempelplein schoonveegt van misstanden. De profeet Ezechiël
weet niet hoe het verder moet maar God geeft nieuwe hoop. Nieuwe
hoop kan soms bloeien op de puinhopen van ons leven. Hoop doet
leven.
Zondag 18 maart is de 4e zondag in de veertigdagentijd. Het thema
is: ‘Niets gaat verloren’, naar aanleiding van woorden uit Johannes
6:4-15: ‘Verzamel nu de overgebleven stukken brood, zodat er niets
verloren gaat.’ Naast het gedeelte uit het Johannesevangelie lezen
we uit Ezechiël 17: 22-24.
Zondag 25 maart gaat het over lef hebben. We volgen de wegen van
Jezus en de profeet Ezechiël. Beiden getuigen van moed in de keuzes
die ze (moeten) maken. Ezechiël wijst de mensen op hun verantwoordelijkheid. Het gaat erom wat jij doet, toen… en nu.
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AKZ-dienst 4 maart: 40-dagentijd - vastentijd
Op 4 maart is er weer een veelzijdige AKZ-dienst. In
de dienst geven we ruimte aan Anders Kerk Zijn
(AKZ). Het thema voor deze keer is: 40-dagentijd als
vastentijd. De kinderen gaan aan de slag met het
Paasproject: Lef doet leven!
In de dienst kunt u kiezen uit een meditatie over het begrip vasten,
ontleend aan het boek “Stille omgang“ van Willem Barnard (schrijver
van vele bekende liederen uit het Liedboek, waar we ook uit zullen
zingen), óf u kunt in gesprek over wat het betekent om als kerk op
te komen voor recht en gerechtigheid.
De Jongerenkerk bakt ze deze keer, letterlijk en figuurlijk bruin. Er worden, in
de vastentijd ;-), koekjes gebakken die
na afloop verkocht zullen worden voor de
Voedselbank. Van de Voedselbank zal
iemand aanwezig zijn om te vertellen wat
‘onvrijwillig vasten’ (voor steeds meer
mensen) betekent. Omdat de opbrengst
van de verkoop van de koekjes besteed
zal worden voor een koelwagen voor de Voedselbank willen we iedereen vragen hier op gepaste wijze rekening mee te houden!
AKZ-dienst nader bekeken na Biddag 2012
In oktober 2011 zijn we begonnen met, één
maal in de maand, een kerkdienst volgens een
ander concept: Anders Kerk Zijn (AKZ). Nu, een
half jaar verder, zijn we erg benieuwd naar de
reacties. Willen we verder op de ingeslagen weg?
Welke elementen vindt u de moeite waard? Wat
wilt u nog eens terug zien komen? En misschien
heeft u zelf nog leuke suggesties voor een thema, of een onderdeel van de dienst?
Woensdag 14 maart willen we in de Johanneshof, na de dienst ter
gelegenheid van de Biddag voor gewas en arbeid, (rond 20.15 uur)
graag in gesprek gaan met iedereen die hierin geïnteresseerd is. We
zullen, in het kort, de behandelde thema’s nog even nalopen en horen graag uw mening. Want ook Anders Kerk Zijn is iets van ons allemaal!
Hans Hinkamp
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40-dagentijd Kindernevendienst: Lef doet leven!
'Lef doet leven' is de titel van het project. Deze
titel is gebaseerd op een 'Loesje' poster 'Leven is
een meervoud van lef'. Om een boodschap te
laten horen die anders is dan anders, moet je lef
hebben. Want je kunt ermee op weerstand stuiten. Zeker als die boodschap ingaat tegen wat
de gevestigde orde vindt. Verschillende personen
uit de tijd van de Bijbel, waaronder Jezus, ondervonden dat.
Dit jaar volgen we twee mensen op hun bijzondere weg door het leven: Jezus en de profeet Ezechiël. Zij moeten tegen de stroom in
roeien. Zij hebben het moeilijk. Ezechiël heeft de roeping om tegen
de klippen op, de mensen te wijzen op hun manier van leven en Jezus wordt ook niet door iedereen gezien als degene die bij God hoort.
Lef is ook het Hebreeuwse woord voor hart. Met een kloppend hart
begint het leven. In de veertigdagentijd gaan wij op weg naar het
nieuwe leven van Pasen. Een projectlied en de gelegenheid om iedere week een lichtje aan te steken voor wat u bezighoudt zullen ook
dit jaar niet ontbreken. Dus kom allemaal en . . . . neem de kinderen (of kleinkinderen mee. Laat uw hart kloppen met lef.
De kindernevendienst

Op de zondagen in de 40-dagentijd nodigt de Werkgroep Oecumenische
Vieringen u van harte uit om samen de vesper, een avondgebed, te vieren op weg naar het Paasfeest. De vespers beginnen iedere keer om
17.00 uur in de Johanneskerk en na afloop is er gelegenheid elkaar te
ontmoeten onder een kopje koffie of thee.

Kerk-zijn is omzien naar elkaar!
Lief of leed? Ziekte of zorgen? Ziekenhuisopname? Wilt u bezoek namens de kerk? Laat het ons weten! U kunt dit doorgeven aan uw wijkcontactpersoon of uw predikant.
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De diaconie ondersteunt de volgende projecten:
Stichting Voorkom
De Stichting Voorkom! is een organisatie die geheel gericht is op het
voorkomen van verslavingen. Wij trachten ons doel te bereiken door
het geven van preventieve voorlichtingen over de thema’s alcohol,
drugs, gokken en roken.
Wij doen dit werk vanuit een christelijke levensvisie, die is gebaseerd
op de waarden en normen van de Bijbel en ervaren dit als een
opdracht van God. De voorlichting van de Stichting Voorkom! is
vooral door het inzetten van ervaringsdeskundigen succesvol
geworden. Er zijn bij ons ruim 150 vrijwilligers actief die zelf
verslaafd zijn geweest en in de afsluitende les van een
preventieproject hun levensverhaal vertellen. Door hun openheid en
eerlijkheid krijgen de jongeren een eerlijk beeld over de middelen die
ze in hun leven voorgeschoteld kunnen krijgen. Zo krijgen de
jongeren de juiste informatie om een goede en duidelijke keuze te
maken. Niet een keuze gebaseerd op emoties, maar op duidelijke
feiten.
Meer informatie bekijk de website op: www.voorkom.nl
Stichting de Zonnebloem
De Zonnebloem zet zich in voor mensen met lichamelijke
beperkingen door ziekte, handicap of leeftijd. Het gaat dan vooral om
mensen voor wie persoonlijk contact en deelname aan het
maatschappelijk leven niet vanzelfsprekend zijn. De ruim 43.000
vrijwilligers geven samen dat wat in de maatschappij steeds minder
geboden wordt: aandacht. In totaal leggen de vrijwilligers ruim een
miljoen huisbezoeken per jaar af. Gezelschap en een goed gesprek
staan bij deze ontmoetingen centraal. Vaak wordt er ook iets
ondernomen: een wandeling, een bezoekje aan een museum, even
naar de bakker. Uitstapjes die voor veel mensen gewoon zijn, maar
voor zieken en gehandicapten heel bijzonder.
We organiseren ook excursies en evenementen. Zo gaan zieken en
lichamelijk gehandicapten bijvoorbeeld regelmatig naar een pretpark,
de dierentuin of naar een voetbalwedstrijd. Verder organiseert de
Zonnebloem ieder jaar een Theater Tournee. De Zonnebloem is
daarnaast ook de grootste aanbieder van aangepaste vakanties
Meer informatie bekijk de website op: www.zonnebloem.nl
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Deurcollectes maart
Zondag 4 maart KIA, zending
In 1991 brak in Cuba de ‘Speciale Periode’ aan, een economische
crisis. Met de crisis, kwam er wat meer openheid in Cuba, ook voor
de kerken. In die tijd is het Christelijk Centrum voor Reflectie en Dialoog (CCRD) opgericht. Een centrum dat mensen binnen en buiten de
kerk wil toerusten voor werk in de lokale gemeenschappen. Het Centrum richt zich op verschillende onderwerpen als de positie van mannen en vrouwen in de maatschappij, rechten en plichten van ieder
mens, cultuur van vrede, vorming van waarden en interreligieuze
dialoog. Een concrete activiteit is het verzorgen van pastorale zorg,
door mensen van binnen en buiten de kerk, voor kwetsbare groepen
zoals ex-gedetineerden, gehandicapten en mensen met hiv/aids.
Woensdag 7 maart
Zondag 11 maart

eigen project Comin
KIA, 40 dagen tijd

Op deze zondag vraagt Kerk in Actie aandacht voor het Fairclimate
werk. In India bijvoorbeeld worden 18.000 biogasinstallaties geïnstalleerd. In een van de meest onderontwikkelde gebieden in India,
met bevuilde straten en huizen, veroorzaakt koken op open vuur
gezondheidsproblemen. Binnenkort kunnen 18.000 gezinnen schoon
en klimaatneutraal koken.
Zondag 18 maart Diaconaat
Zondag 25 maart KIA, 40 dagen tijd
Theologie voor vrouwen, dat is wat St. Paul’s University, gesteund
door Kerk in Actie, mogelijk wil maken. Veel vrouwen kunnen de kosten van de opleiding niet betalen. En kerken die een beurzenprogramma hebben, zenden veelal alleen mannen naar de universiteit.
St. Paul’s University wil daarin verandering brengen, zodat ook
vrouwen wat meer te zeggen krijgen in de Keniaanse Kerken.

Opbrengsten collectes januari/februari
1-januari
verwarming
8-januari
De Bondgenoot
15-januari
pastoraat
22-januari
oecumene
29-januari
catechese + educatie
5-febuari
KIA, werelddiaconaat
Namens de diaconie:
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€ 37,95
€ 55,79
€ 70,20
€ 48,86
€ 64,70
€ 62,95
Jeroen Wildenbeest

AGENDA
1 mrt. Bloemschikken
Adelaarswiek
2 mrt. Vrijwilligersavond
Johanneshof
3 mrt. Repetitie Cantorij
Zaal 2
7 mrt. Inloopmorgen
Adelaarswiek
7 mrt. Bijbelkring
Richtershof
7 mrt. Ouderlingenberaad
Richtershof
9 mrt. Verg. gez. kerkblad
Richtershof
12 mrt. P.V.G. vergadering
Richtershof
14 mrt. Inloopmorgen
Adelaarswiek
15 mrt. Bloemschikken
Adelaarswiek
15 mrt. V&T Doornse Catechismus Consistorie
`Dat koninkrijk van u, wordt dat nog wat?`
15 mrt. Verg. kerkrentmeesters
Richtershof
16 mrt. Open tafel
Richtershof
17 mrt. Repetitie Cantorij
Zaal 2
19 mrt. P.V.G. middag
Adelaarswiek
21 mrt. Inloopmorgen
Adelaarswiek
21 mrt. Bijbelkring
Richtershof
21 mrt. Moderamen
Richtershof
22 mrt. V&T Hans Bouma
Adelaarswiek
Dichter bij muziek
27 mrt. Beheerscie. Vredehof
Richtershof
28 mrt. Inloopmorgen
Adelaarswiek
28 mrt. Verg. kerkenraad
Consistorie
29 mrt. Bloemschikken
Adelaarswiek

19.30
20.00
17.00
09.30
10.00
20.00
10.00
14.15
09.30
19.30
20.00

uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur

20.00 uur
11.30 uur
17.00 uur
14.30 uur
09.30 uur
10.00 uur
20. 00 uur
20.00 uur
20.30
09.30
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Wie een vergadering of andere bijeenkomst belegt, wordt verzocht
dit te laten vermelden in de Agenda van Onderweg, althans voor zover het met de kerk te maken heeft.
S.v.p. doorgeven aan mevrouw A. van Vliet, tel. 372795.
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Verjaardagen
9 mrt. mevr. L. Scholte – Laning, Chopinstraat 16, 79 jaar.
16 mrt. de heer H. Konink, Edisonstraat 2, 81 jaar.
21 mrt. mevr. H.J.H. Hillen – Lensink, Bachstraat 11, 80 jaar.
21 mrt. mevr. J.G. Wamelink – van Lochem, Kerkdijk 6, 77 jaar.
24 mrt. mevr. H.W. Helmink – Wassink, Gebr. Ketteringstr. 77 jaar.
26 mrt. mevr. T.J. de Kruijff – van Ginkel, Tankweg 5, 84 jaar.
U allen wensen wij, met familie en vrienden, een goede en zo mogelijk gezonde verjaardag, vergezeld van Gods onmisbare zegen. Het
zou mooi zijn als de jarigen een kaartje of een telefoontje uit de gemeente zouden krijgen. Dat geldt ook voor zieken en andere mensen
die een steuntje in de rug nodig hebben.

Bloemengroet
De bloemen uit de kerk zijn, met een groet van u allen, gebracht op:
29 jan. bij de fam. Kip, Staringstraat 34.
5 feb. bij de fam. Beernink, Bilderdijkstraat 5.
12 feb. bij de fam. Lensink, Varsseveldseweg 60 B
19 feb. bij de fam. Tamminga, Diepenbrockstraat 13.
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VANUIT DE KERKENRAAD

Kerkenraadsvergadering van 1 februari 2012
• In het begin van de vergadering nemen we afscheid van de afgetreden ambtsdrager de heer Gerrit van Lochem. Hij ontvangt een pen
met inscriptie en 2 flessen wijn met heel veel dank voor het verrichte
werk.
• Vervolgens geven we aandacht aan het bezoek van Herold aan
Lichtenvoorde in de periode van 13 tot en met 16 september 2012
en het 25-jarig jubileum van de onderlinge contacten. De heer Tornij, voorzitter van de werkgroep Herold, is onze gast. We horen dat
de contacten springlevend zijn en voor beide gemeenten een meerwaarde opleveren. De leden zelf en de diaconie leveren een bijdrage
in de kosten van de uitwisseling en de viering van het jubileum. Inhoudelijke informatie wordt t.z.t. door de werkgroep gegeven.
• Op de eerste vergadering in een nieuw jaar is het regel om een
nieuw moderamen (dagelijks betuur) te benoemen. Voorzitter, predikanten en scriba zijn lid op grond van de kerkorde. Namens de diakenen blijft de heer F. Schutten lid en namens de kerkrentmeesters
de heer G. van Lochem. De kerkenraad stemt in met de benoemingen.
• De kerkrentmeesters delen mee dat de koperen regenpijpen aan
de achterzijde van de kerk deels zijn gestolen. Deze gedeelten zijn
vervangen door zinken regenpijpen. De kosten zijn een verzekeringszaak. Aangifte van de diefstal is gedaan.
• Vanuit de gemeente is de kerkenraad gevraagd waarom bij een
dienst als dankdag de uitgangscollecte niet voor onze naaste is, maar
voor een eigen doel (verwarming). De redenering is dat we danken
voor gewas en arbeid en voor alles wat we mogen ontvangen en
daarna geven we wat. De kerkenraad onderschrijft deze mening. Bij
bid- en dankdag wordt in het vervolg voor derden gecollecteerd. De
afspraak wordt gemaakt dat de diaconie een doel bepaalt. In het
kerkblad wordt bij de aankondiging van de dienst het doel meegedeeld.
• Het volgende punt is de nieuwe Landelijke ledenregistratie van de
PKN. Diverse uitvoerings- en registratievragen bezien we met elkaar.
Een betrouwbare registratie is belangrijk. Afgesproken wordt dat een
formulier met een goede toelichting wordt ontworpen, teneinde de
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bekende informatie te laten controleren door onze leden en waar
nodig te laten aanpassen. Mevrouw Bijker stopt met haar werk voor
de ledenregistratie. Zij zal worden bedankt voor de vele jaren van
bijdrage aan onze ledenregistratie. Mevrouw Schutten blijft de ledenregistratie verzorgen.
•
De laatste openstaande kascontroles 2010 zijn verricht. De
Kindernevendienst, PVG en Bloemendienst hebben de kassen in orde.
Bij de Kindernevendienst en de Bloemendienst zijn ook de kassen
van 2011 gelijktijdig gecontoleerd. Ook deze zijn akkoord bevonden.
Namens de PVG wordt bericht dat de vrijwilligers bezoekwerk blijven
doen. In nauw overleg ouderlingen/PVG wordt het totale bezoekwerk
bezien.
•
De Kindernevendienst constateert dat in een reguliere dienst
weinig kinderen aanwezig zijn. Men wil deze zorg delen met de
kerkenraad. In het ouderlingenberaad komt dit punt verder aan de
orde.
•
De Braziliëreis vindt plaats van 14-29 juli 2012. Er zijn helaas
geen deelnemers uit Lichtenvoorde. De deelnemende jongeren
hebben een intentieverklaring getekend zich 3 jaar aan het project in
Brazilië (Comin) te verbinden.
•
De kerkenraad besluit dat met directe ingang de ambtsdragers
weer op het liturgisch centrum gaan zitten. Diverse gemeenteleden
hebben ons laten weten het niet prettig te vinden tegen de
achterhoofden aan te kijken. Daarnaast is het nuttig om overzicht te
houden over de kerkruimte. Ook is de eerste bank links voorin soms
nodig b.v. met begrafenissen. Kortom de keuze is niet praktisch
geweest. Tevens wordt de afspraak gemaakt dat de ouderling van
dienst de dominee de hand geeft op het liturgische centrum direct na
de afkondigingen.
• Hebt u vragen naar aanleiding van de verslagen van de kerkenraadsvergadering? U kunt altijd contact op nemen met de scriba of
een ander lid van de kerkenraad.
Flip de Bruijn, scriba.
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Oecumenische vespers in de veertigdagentijd.
‘Gegroet, o kruis, onze enige
hoop.’ Langs een kerkepad aan de
Boersweg bij Zieuwent staat deze
tekst onder een kruis. Elke keer als
ik er langs fiets denk ik: wat moet
ik met deze woorden, is dat mijn
geloof?
Is het kruis mijn enige
hoop. Ik vind het nogal pessimistisch. Ik hoor mensen zeggen dat
ze zoveel leed hebben gezien of
meegemaakt, dat ze niet meer
weten wat ze met het geloof in God moeten, dat ze niet meer weten
wat ze in de kerk nog moeten zoeken. Ik hoor hun worsteling in deze
woorden. Ik geloof dit zeker: God is zo onbegrensd dat we eigenlijk
alleen maar kunnen duiden wat God niet is. Dan lees ik, in een voor
mij prachtig boek, ‘dat een god die zich niets aantrekt van het leed in
de wereld in elk geval onze god niet is. Dat een god, die daar maar
troont in de hoge, kil en onaandoenlijk, in elk geval onze god niet is,
dat wij het met zo’n god niet houden.’ De tekst gaat verder. ‘Integendeel: de spil van ons geloof is een martelpaal en de God op wie
wij het houden is een ter dood gebrachte slaaf’. Dat zijn woorden die
erin hakken. Dat zijn woorden waarover je moet nadenken. Van de
grootheid van God belijden wij dat God zich heeft uitgedrukt in een
mens. In een mens die zo consequent deed wat het woord van God
wezenlijk betekende, dat het Woord van God deze mens is geworden. In uiterste consequentie gaf deze mens, Jezus, er zijn leven
voor. ‘Als een slaaf werd hij ter dood gebracht aan een martelpaal’,
het kruis. ‘Zonder besef van die dood, op die vrijdag, zouden wij niet
weten wat en wie werkelijk deze mens, deze Adam is’.
Misschien biedt de veertigdagentijd voor u de gelegenheid om bij al
deze gedachten stil te staan.
De Werkgroep Oecumenische Vieringen nodigt u weer van harte uit
om op de zondagavonden in de veertigdagentijd de vespers met elkaar te vieren. Leidraad in de vieringen zijn kruiswegstaties van Jef
Hutschemaekers,
U bent elke zondagnamiddag om 17.00 welkom in de Johanneskerk
aan de Rentenierstraat. Na afloop is er gelegenheid om bij een kop
koffie of thee na- of bij te praten in de Johanneshof.
Alfons Liesker
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Ds. Hinkamp attendeert op het volgende bericht

40-dagentijd 2012: elke dag een spirituele e-mail
De veertigdagentijd tussen carnaval en Pasen is van oudsher een tijd
van vasten en bezinning. Maar die betekenis gaat verloren nu het
kerkbezoek in veel kerken is teruggelopen. De kerken in de Achterhoek hebben daar een eigentijdse aanpassing op gevonden: spirituele e-mails.
Wie dat wil kan de komende tijd tot Pasen elke dag een mail ontvangen met daarin een foto, tekst of powerpoint-presentatie ter overdenking. Het is een initiatief van de katholieke Paulusparochie en de
protestantse gemeente Eibergen-Rekken.
Pastoraal werkster Marga Peters van de Paulusparochie: „Het is een
nieuwe, andere manier om mensen iets aan te reiken. Het is laagdrempelig en vrijblijvend, maar wel een manier om bij mensen binnen te komen." Wie graag elke dag een bezinningsmail wil ontvangen, kan zich per e-mail aanmelden bij: freektenberge@gmail.com.
Bron: de Gelderlander

Ophaaldienst Johanneskerk
U wilt zondag naar de kerk. U weet niet hoe u daar moet komen. U
weet ook niet met wie u mee zou kunnen rijden. Geen nood! Er zijn
gelukkig altijd nog wel bereidwillige gemeenteleden die u mag bellen.
Onderstaande gemeenteleden zijn bereid, voor zover zij dan kunnen,
u op te halen en weer thuis te brengen.
De heer F. de Bruijn
tel. 37 28 04
De heer F. van Doorn
tel. 37 27 00
De heer S. Tamminga
tel. 37 27 52
Wilt u ook wel eens rijden voor een minder mobiel gemeentelid. Geef
het dan even aan mij door.
Namens uw diaconie
Rinus te Kronnie

Paasontbijt
Eerste Paasdag, 8 april, willen wij u weer uitnodigen voor een gezellig paasontbijt .
Om 9.00 uur willen wij graag beginnen.
Iedereen is van harte welkom.
Opgave graag voor 3 april via formulieren onder de toren of bij
Joke Lubbers
372549
Sjors Tamminga 372752 sjors.tamminga@kpnmail.nl
Bea Ton
842287 b.ton3@upcmail.nl
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Werkgroep Lichtenvoorde – Herold

De werkgroep Lichtenvoorde – Herold is inmiddels begonnen aan de
voorbereidingen van het bezoek van onze vrienden uit Herold, wat
zal plaatsvinden in het weekend van 13 t/m 16 september 2012..
Dit jaar staat het bezoek in het teken van 25 jaar uitwisseling.
We zullen onze gasten op donderdag ontvangen. Op vrijdag gaan we
met onze gasten op excursie. De activiteiten voor de zaterdag zullen
plaatsvinden in de Johanneshof en uiteraard zullen we op zondag een
gezamenlijke kerkdienst vieren.
We zullen u de komende tijd via Onderweg of mondeling op de hoogte houden van de ontwikkelingen

Ter gelegenheid van 25 jaar uitwisseling willen wij de komende
maanden ook een stukje geschiedenis van de kerk in Herold met
jullie delen.
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In 1862 werd begonnen met de bouw van de kerk „Zum Heiligen
Kreuz“. Het ontwerp voor de kerk werd gemaakt door Karl Friedrich
Emil Gutwasser uit Zwickau.
Op 25 september 1864 werd de kerk ingewijd.
De plaat laat een grafische druk zien van de kerk uit zuidoostelijke
richting.
Heeft u interesse in de uitwisseling met onze partnergemeente Herold, neem dan eens contact op met een van de werkgroepleden.
Namens de werkgroep Lichtenvoorde – Herold,
Hans Tornij (tel: 379691)

Classis vergaderde in Dinxperlo
De Classis Winterswijk vergaderde op maandag 13 februari 2012 in
het kerkelijk centrum van de inmiddels gefuseerde Protestantse Gemeente van Dinxperlo. Aan de vergadering ging een bezinningsmoment vooraf dat werd verzorgd door de plaatselijke predikant ds. H.
Veer.
Het eerste agendapunt was de verkiezing van een nieuw Breed Moderamen voor het jaar 2012. Tot leden van het Moderamen werden
de volgende personen gekozen: ds. J.S. Struijk (Eibergen – preses/voorzitter), ds. Kl. De Lange (Aalten – 1e assessor/plv. voorzitter), Sj. Tamminga (Lichtenvoorde – scriba), F.J. Schutten (Lichtenvoorde – lid), H.G. Pampiermole (Winterswijk – penningmeester), S.
Kuijt (Lichtenvoorde – actuaris/notulist). De vacature van ouderlingkerkrentmeester dient nog te worden vervuld.
Naast de gebruikelijke agendapunten als het verslag van de Classisvergadering van 24 november en de ingekomen en uitgegane stukken waren er twee belangrijke onderwerpen, t.w. de verhouding Kerk
& Israël en de Palestijnen en de ervaring in gemeenten bij het werven van ambtsdragers en pastorale en diaconale medewerkers.
Op voorstel van het Breed Moderamen besloot de Classis als bijdrage
in het vanuit Neede-Eibergen/Rekken en Lichtenvoorde opgezette
diaconaal Brazilië-project een bedrag van € 1500,= beschikbaar te
stellen.
Het onderwerp Kerk & Israël en de Palestijnen werd ingeleid door de
heer Floor Barnhoorn. Hij is voor 50 % als regionaal Classisconsulent
verbonden aan de PKN en is voor de overige 50 % werkzaam ten
behoeve van Kerk & Israël. Aan het begin van zijn inleiding verwees
hij naar artikel 1, lid 7, van de kerkorde van de PKN waarin vermeld
wordt dat de kerk geroepen is 'gestalte te geven aan haar onopgeef-
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bare verbondenheid met Israël'. Floor Barnhoorn gaf aan dat er een
duidelijk onderscheid moet worden gemaakt tussen het volk Israël
en de staat Israël. Deze laatste is meer van politieke aard. Het volk
Israël heeft Bijbelse papieren. De kerk van Christus is - om met Paulus te spreken - als loot geënt op de stam van Israël. Over de verhouding van de kerk met Israël wordt in de PKN verschillend gedacht. Daarbij speelt de verhouding tussen Israël en het Palestijnse
volk en de problemen rondom de Palestijnse gebieden met de daar
gevestigde kolonisten een belangrijke rol. Gewezen werd op de strategische positie die beide partijen innemen.
In Nederland is er veel belangstelling voor het Jodendom. Er zijn
nogal wat kerkelijke gemeenten (o.a. in onze regio) die een joods
leerhuis hebben. Een belangrijke joodse leraar was de rabbijn professor Yehuda Aschkenasy (1924-2011). Velen zijn door hem ingewijd in het Joodse denken en ingeleid in de geheimen van de Talmoed. In de theologie wordt wel gesproken over de theologie voor
en na Auschwitz.
Op 11 december 2009 werd het zgn. Kairos-document gepresenteerd. In het document wordt de internationale gemeenschap opgeroepen om naast de verdrukten te gaan staan, de Palestijnen, en het
geweld en de bezetting van en door Israël te veroordelen. Een Nederlandse beweging, Sabeel, sluit zich hierbij aan. De PKN is geroepen om enerzijds haar verbondenheid met Israël te tonen en anderzijds geweld en discriminatie te veroordelen.
In het vervolg van de vergadering kwam de problematiek van het
werven van ambtsdragers en pastoraal medewerkers aan de orde.
Aan de hand van een drietal stellingen werd hierover gediscussieerd.
In nagenoeg alle gemeenten (m.u.v. Lichtenvoorde) zijn er langdurige vacatures. Het lukt maar niet deze te vervullen. Het Breed Moderamen overweegt bij de generale synode een voorstel in te dienen
om, evenals dit het geval is bij het college van kerkrentmeesters,
voor de uitvoering van pastorale en diaconale taken medewerkers
buiten het ambt aan te trekken. Hiervoor zouden dan ook doopleden
in aanmerking kunnen komen.
Ten slotte werd nog in de vergadering medegedeeld dat er met de
Classis Doetinchem en Zutphen een eerste bespreking is geweest
over een wijziging in de classicale indeling.
S. Kuijt
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Dominee Hans Bouma met Johan Meerdink
“dichter bij muziek!”
Uit wordt uitgenodigd op
Donderdag 22 maart 2012
Aanvang 20.00 uur!
Gemeentecentrum
Johanneshof
Het wordt een bijzondere avond met een landelijk bekende dichter
en een zeer muzikale pianist/organist met passie.
Hans Bouma, poëzie – Johan Meerdink, piano
Stelt u zich voor: Een pianist zorgt improviserenderwijs voor een
muzikale stroom waarop een dichter als papieren bootjes zijn verzen
neerlegt. Bootjes op weg naar de diepzee van een mensenziel.
Het gaat om het programma De mond van een vriend, een speciale
aflevering van Dichter bij muziek voor de veertig-dagen-tijd. Samen
met zijn muzikale partner, de musicus Johan Meerdink, presenteert
de dichter Hans Bouma een viertal collages:
1.
2.
3.
4.

Zijn mensen op aarde (Psalm 113-118 opnieuw uitgesproken)
Zomaar ineens een mens
De mond van een vriend
Licht in onze ogen

Poëtisch-muzikale verhalen waarbij tekst en muziek elkaar versterken en samen in dienst staan van wat onuitsprekelijk is.
In de derde collage, De mond van een vriend, komt Judas aan het
woord. Wij treffen hem aan op het land van de pottenbakker – inmiddels een dodenakker. Terugblikkend, evaluerend, zoekend, wanhopig zoekend naar zijn identiteit.
Na de laatste collage gaat Hans Bouma graag in gesprek met u over
de inhoud van het programma en ook over de betekenis van poëzie
en muziek in het algemeen en voor de liturgie in het bijzonder.
Er is een boekentafel met uitgaven van Hans Bouma. De auteur is
bereid boeken en bundels te signeren.
Entree gratis; Vrijwillige bijdrage. Koffie/thee slechts € 1,00
Informatie en opgave van bovennoemde activiteit bij:
Sjors Tamminga,
Tel: 372752 mail: sjors.tamminga@kpnmail.nl
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Wat is de kerk jou waard?
Het College van Kerkrentmeesters
heeft, zoals u heeft kunnen lezen in
de begroting voor 2012 begroot (dus
verwacht) € 85.200 te zullen ontvangen.
Op het moment, dat ik dit schrijf (16 februari) hebben we alle toezeggingen tot nu toe geteld en het totaal aan toegezegde bedragen
is geworden € 82.222,22 (geen tikfout!) Het bedrag zal nog wel
een weinig oplopen want enkelen hebben beloofd nog te reageren.
Mocht u om de een of andere reden, zoals bijvoorbeeld door de
invoering van het nieuwe landelijke registratiesysteem, geen uitnodiging hebben ontvangen tot betaling van Kerkbalans: laat ons dat
dan nog even weten.
Ter info: uiteindelijk is er in 2011 € 83.793,85 toegezegd.
Jammer, dat we het begrote bedrag nog niet hebben kunnen halen.
Maar u heeft er door uw toezeggingen wèl toe bijgedragen dat onze
kerkelijke gemeente haar unieke en onmisbare functie kan blijven
vervullen, zij het, dat we dus wel moeten oppassen!
Hartelijk dank dus voor uw toezeggingen.
Tevens willen wij degenen, die de enveloppen rondbrachten en weer
ophaalden niet vergeten: dames en heren, bedankt voor uw inzet en
we hopen volgend jaar weer een beroep op u te mogen doen.
Tenslotte wil ik graag herhalen wat we in januari in Onderweg schreven: de kerk is het waard om je voor in te zetten. Voor iedereen om
zijn eigen redenen.
De vraag “wat is de kerk mij waard” kan ook worden omgekeerd en
luidt dan “wat kan ik voor de kerk betekenen?”
Misschien een brutale vraag maar we durven hem tóch te stellen.
Want u kunt veel voor de kerk doen: door aanwezig te zijn in de eredienst, door u in te zetten als vrijwilliger in het plaatselijke kerkenwerk, waarin iedereen naar beste kunnen welkom is, met handen en
met hoofd.
En natuurlijk door uw geldelijke bijdrage aan onze plaatselijke kerk!
Zodat uw kerk van waarde kan blijven, voor u en voor anderen.
Nogmaals hartelijk dank,
Namens het college van Kerkrentmeesters
Cor Langbroek
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Seniorenmiddag
In een goed bezette Johanneshof heette mevrouw De Bruijn iedereen
van harte welkom, in het bijzonder ‘Het Kottens Kwartet’ dat deze
middag voor ons zou optreden. De meditatie kwam uit Filippenzen
3:15 ‘Hierop moeten wij ons als volmaakte mensen richten. Mocht u
er op enig punt anders over denken, dan zal God het u wel duidelijk
maken’. Na het gebed en het zingen van gezang 444 was het woord
of beter gezegd zang en muziek aan het ‘Kottens Kwartet’, bestaande uit twee dames en drie heren. Het zou duidelijk worden waarom
het een ‘kwartet’ wordt genoemd. De twee dames tellen voor één, zij
zijn samen even oud als de oudste heer. Het hele programma werd
op humoristische wijze aan elkaar gepraat en met hun muziek op
verschillende instrumenten, zoals trombone, saxofoon, trompet en
trom, speelden ze de sterren van de hemel. De stemming zat er al
vlug in. Er werd meegeklapt en gezongen, zelfs meegedanst.
Vanwege zijn verjaardag werd de heer Otten een serenade gebracht
op de trompet. Het programma bracht ons door verschillende Europese landen, van Italiё, Duitsland en Engeland naar Nederland. Eén
van de heren bleek ook het kunstfluiten te beheersen bij het ten gehore brengen van ‘Klein Vögelein’.
We hadden weer een prachtige en zeer gewaardeerde middag, waarvoor mevrouw De Bruijn het ‘Kottens Kwartet’ hartelijk dankte.
In maart komt mevrouw F. de Heus uit Bredevoort de middag verzorgen met het onderwerp ‘De linnenkast’. Op maandag 19 maart
om half drie bent u allen weer van harte welkom in de Johanneshof.
Maandag 21 mei a.s. is ons jaarlijkse reisje. Deze keer gaan we naar
het ‘Oranjemuseum’ in Diepenheim en we dineren in Laren. U kunt
zich alvast opgeven bij mevrouw Kip, tel. 372467. De kosten bedragen € 20,- per persoon.
Namens de Protestantse Vrijwilligers Groep
Joke Lubbers

Tentoonstelling vrouwen voor het voetlicht
Op 31 maart a.s. wordt de overzichtstentoonstelling Vrouwen voor
het voetlicht geopend in Museum Catharijneconvent in Utrecht. Deze
tentoonstelling toont de (onderbelichte) rol van de vrouw in de christelijke cultuur in Nederland en gaat in op vragen als: welke rol hadden vrouwen binnen de kerk, van de middeleeuwen tot nu? Zijn er
voor vrouwen typerende vormen van spiritualiteit?
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Het Nederlands Bijbelgenootschap geeft bij deze tentoonstelling een
boek uit: Allemaal vrouwen, met 21 portretten van vrouwen uit de
bijbel, zoals Batseba, Eva, Maria en Izebel. Een tiental Nederlandse
theologen werkte mee aan deze uitgave. Het boek bevat beeldmateriaal uit de collectie van Museum Catharijneconvent en de bibliotheek
van het NBG. Ook is er een cd bijgesloten, met geluidsopnames uit
de rubriek Bijbelse vrouwen uit het NCRV-radioprogramma Schepper&Co, voorgelezen door bekende Nederlandse actrices. Het boek is
vanaf de opening op 31 maart verkrijgbaar in Museum Catharijneconvent en in de boekhandel.
Tentoonstelling Catharijneconvent Utrecht:
Vrouwen voor het voetlicht. Zusters, martelaressen, poetsengelen &
dominees. 31 maart t/m 24 juni 2012-02-21
Allemaal vrouwen. 21 bijbelse portretten:
ISBN 978-90-8912-052-6 Prijs: ca. € 15,95, ongeveer 160 blz.
Namens de werkgroep van het NBG Nonja Kip
De plaatselijke werkgroep van het NBG wil graag in contact komen
met iemand die de werkgroep wil versterken. Voor nadere informatie/aanmelden kunt u contact opnemen met Nonja Kip, tel. 372467
of Annie Bosman, tel. 372587.

Kleine Psalm
Hij alleen zou met een grote sigaar
in de mond op straat mogen lopen,
met de duimen in zijn vest,
want Hij is God.
Maar Hij doet het niet,
want Hij is God.
J.B. Charles
Op de Bijbelkring van 22 februari bespraken we bovenstaan gedicht
met de reacties daarop van twee synode preses, een hervormde en
een gereformeerde. Het gedicht verdient bredere aandacht; vandaar
dat we het in Onderweg afdrukken.
Jan Gillissen
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Brazilië-reis
De afgelopen periode zijn er diverse activiteiten geweest.
Op drie wijkavonden in Neede hebben de
jongeren een presentatie gegeven over
Brazilië. Na afloop was er gelegenheid om
met elkaar in gesprek te gaan over alles
wat met Comin, Brazilië en de reis te maken had.
In Eibergen was er zondag 29 januari een
Braziliaanse kerkdienst. De jongeren verzorgden een groot deel van deze dienst,
met Braziliaanse muziek, en een spel
waarbij kennis werd getest en gedeeld
over wat er nu in Brazilië aan de hand is.
Op 7, 14, 21 en 28 maart gaan de jongeren meehelpen bij de sobere
maaltijden die plaatsvinden in Eibergen.
Passie en Comin (door Liesbeth speelman, steungroep Eibergen)
Als het gaat vriezen in Nederland gebeurt er iets wonderlijks. Ik bedoel niet de Nederlandse spoorwegen die ieder jaar toch weer net
niet goed genoeg zijn voorbereid op vorst en sneeuw… Nee, ik bedoel
het volgende: mensen, van welke komaf dan ook, wildvreemden
voor elkaar, Friezen, Hollanders, Polen, het maakt niet uit, ze praten
met elkaar: is het ijs dik genoeg voor de Tocht der Tochten? Vrijwilligers zijn moeilijk te vinden hoor je hier vaak, maar kijk nou toch
eens, hele hordes werkten schouder aan schouder mee aan het gemeenschappelijke doel: sneeuw van het ijs zodat het ijs dikker kan
worden!!
En dat spreekt mij aan: mensen gaan echt wel ergens voor, kunnen
echt warm worden van iets en dan kunnen ze veel aan en vallen verschillen tussen mensen weg. Het is niet makkelijk en soms wordt het
einddoel niet behaald, maar de tijd samen, de inzet, was er wel en
kleinere doelen worden wel gehaald.
Dezelfde soort passie zie je ook bij de mensen die werken voor de
minderheden in Brazilië, de mensen van Comin, die een gezamenlijk
doel hebben: gerechtigheid voor de minderheidsgroepen in Brazilië.
En ja, die passie zie ik ook in de groep mensen, de jongeren, die
willen helpen, die willen zorgen dat Comin het werk daar kan doen,
en die geld inzamelen om naar Brazilië te gaan om te kijken, te leren, te delen.
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Er is nog meer geld nodig, dus mocht u hieraan bij willen bijdragen,
aarzel dan niet om geld te storten voor:
1. Het werk van Comin
Giro 107 Kerk in Actie, Project code 403512
2. Sponsoring Training en diaconale reis van de jongeren
Rekening 1601.32.894 tnv Diakonie Prot Gemeente Neede, vermelding Reis Brazilië.
Namens de Brazilië-jongeren en de steungroepen.
Liesbeth Speelman

Bibliotheek Johanneshof
Dank zij de medewerking van enkele goede gevers hebben wij in de
Johanneshof een kleine bibliotheek kunnen inrichten. Wij hebben
daar ruim 200 boeken kunnen opslaan van voornamelijk populaire
theologische werken. Dan gaat het niet om zware dikke studieboeken
hoewel ze er wel bij staan. Maar ook om bijvoorbeeld Grootletterboeken voor mensen die wat moeilijker lezen. U treft er boeken aan
van Okke Jager, Harry Kuitert, Hans Bouma maar ook bij voorbeeld
alle delen van de Christelijke encyclopedie en andere naslagwerken.
Iedereen kan eenvoudig gebruik maken van de bibliotheek. De boeken staan allemaal in een van de kasten in de Richtershof. Daarin
vindt u ook een catalogus waar alle boeken op staan in alfabetische
volgorde van auteur of samensteller. In de kast staan de boeken nog
niet op volgorde dus u kunt er lekker in snuffelen. Wilt u een boek
mee naar huis nemen om nader te bekijken dan kunt u dat noteren
in de uitleenlijst die ook in de kast ligt. Vul naam en titel in met de
datum zodat wij weten waar de boeken zijn als ze niet in de kast
staan.
Het initiatief voor de boekenkast is ontstaan in de Bijbelkring. Degenen die boeken uit hun eigen bibliotheek ter beschikking hebben gesteld worden daarvoor hartelijk bedankt.
Jan Gillissen

Giften
Deze maand ontvingen wij de volgende giften:
Via mevrouw J. ter Haar € 10,-- voor de ouderling bloemendienst en
via de heer L. Kuenen € 50,00 bestemd voor de diaconie.
Hartelijk dank!

22

Gewijzigde data over ikonen.
Anders dan vermeld in het programma van Vorming en Toerusting
komen op donderdag 12 april Marjan en Rob Nijhuis uitleg geven
over het ontstaan, de geschiedenis en het maken van ikonen. In
aansluiting hierop een tentoonstelling die tot en met zondag elke dag
een paar uur open zal zijn. De week erna op zaterdag staat een excursie naar de Russisch-orthodoxe kerk in Deventer op het programma. In dit nummer geven we u vast de (gewijzigde) data door
zodat u ze kunt noteren in uw agenda. Het belooft een boeiende
avond, en een hele mooie tentoonstelling, te worden.
Ikonenuitleg:
Donderdagavond 12 april 20.uur
(aansluitend de opening van de expositie)
Expositie:
Vrijdag 13 april van 19.00 tot 21.00 uur
Zaterdag 14 april van 15.00 tot 17.00 uur
Zondag 15 april van 15.00 tot 17.00 uur
Vesperviering:
Zondag 15 april van 17.00 tot 17.30 uur
U kunt zich opgeven bij Sjors Tamminga. (telefonisch: 0544-372752
of via de mail: Sjors.tamminga@kpnmail.nl)
Namens Vorming en Toerusting

Marja Koster

Kledinginzameling
Onze opslagruimte raakte vol, daarom hebben we in december onze
afnemer alles laten ophalen, zodat we nu weer een lege ruimte hebben. De netto opbrengst is € 1.250,--, dit is van tien zaterdagen in
2011. Het is wel minder dan in 2010, waarschijnlijk komt dit mede
doordat men op meerdere plaatsen kleding kwijt kan, bijvoorbeeld
bij de supermarkten. Ook kon er afgelopen zomer een zaterdag niet
ingezameld worden omdat de Rentenierstraat niet bereikbaar was en
in december houden we, traditiegetrouw, geen inzameling. Daarom
vragen wij u om een beetje reclame te maken voor ons. Het liefst
hebben we het zaterdagmorgen druk, we zijn er toch!
Deze maand is de inzameling op zaterdag de 31e, van 09.00 tot
12.00 uur in de Ni’je Wehmerhof, Rentenierstraat 20.
Namens de inzamelingscommissie
Bennie Scholten
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Kindernevendienst-project Op weg naar Pasen

We gaan leuke dingen doen
op de zondagen op weg naar
Pasen, de 40-dagentijd. ‘Lef
doet leven’ is de titel van
het project dit jaar. Er is
elke zondag een toneelstukje in de kerk, een poster
en we gaan leuke dingen
maken: van dromenvangers
tot kleine dingen die heel
groot worden.
Kom je ook? Je bent van harte welkom.
Tot ziens,
Leiding kindernevendienst.
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AKZ-dienst: Leven met gevouwen handen
Op de vijfde anders-kerk-zijn (AKZ) dienst, zondag 5 februari, kon er
weer gekozen worden uit verschillende programma’s: Kindernevendienst, (ouderen) Jongerenkerk en in de kerk was er muziek en een
overdenking met nagesprek.
Leven met gevouwen handen (verkorte versie overdenking)
Een thema gekozen omdat tijdens een gesprek in
de kerkenraad het erover ging hoe belangrijk
geloof nou voor ons is. Wat hebben we er aan?
Geeft het ons kracht, sterkt het ons, praten we
erover met elkaar, denken we er zelf over.
Of is het iets wat zo vanzelfsprekend is dat we
het er juist niet meer over hebben? Of tegenovergesteld: we er vanuit gaan dat het geloof voor ons belangrijk is,
maar in wezen zo vaag is geworden dat we er niets meer mee kunnen.
En hoe zit dat met bidden? Doet het ons iets? Is het iets dat we bewust doen? Of ook zo’n gewoonte? Is het iets wat wij anderen zouden aanraden? Is het iets wat wij zouden moeten doen, omdat dat
beter is?
Wat betekent dat leven met gevouwen handen nou precies? Leven
met de handen uit de mouwen – dat is iets wat veel meer past. Aan
de slag. Net zoals de vissers bij Marcus (Marcus 1:16). ’s Morgens
vroeg op, de kou in, hard werken, vissen binnenboord halen, verkopen, de netten repareren.
Kerstpakketten uitdelen. Vergaderen, en nog eens een keer vergaderen. En nog eens, over van alles en nog wat, over hoe en waar we
precies de dominee een hand moeten geven.
Een nieuwe Johanneshof bouwen. Daar zijn we goed in.
Voor de vissers was het natuurlijk gewoon noodzakelijk om hard te
werken: er moest toch vis op de plank – maar het werken, het doen
van ons is meer dan dat. Het is op een praktische manier laten zien
waardoor we ten diepste door geraakt zijn. Het is een manier van
geloven die niet zo spiritueel lijkt, voor een buitenstaander dan,
maar het ten diepste wel is. Je kunt op verschillende manieren
vroom zijn en iets doen, voor de gemeenschap, voor anderen, dus
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voor God. Maar bidden? Met de handen in elkaar gevouwen stil zitten? Is dat goed? Ga je daar van leven?
Toen God tegen Samuel sprak had hij niks in de gaten. Je kunt dat
Samuel niet kwalijk nemen. Want hoe gaat dat als je iets niet kunt
plaatsen? Samuel kende God niet, was niet bekend met een andersoortige stem die tot hem sprak. Maar het kan ook maar zo zijn dat
je zo in je eigen wereldje zit, met je eigen ideeën, je eigen plannen,
je eigen geschiedenis, van alles wat je zo kan bezig houden, dat je
geen oog en geen oor hebt voor dat wat van God komt. Je herkent
het niet omdat je het niet kent. Je herkent het ook niet omdat je te
druk bent met van alles en nog wat.
En dan het advies van Eli: ‘Spreek Heer, uw knecht luistert’.
Dat is een advies waar je wat aan hebt! Stil zijn, even niet zelf het
initiatief nemen tot actie. Eerst wachten – eerst ruimte maken –
eerst de stilte zoeken – de rust – de Eeuwige.
Bezint eer ge begint. Het is een spreekwoord dat eigenlijk betekent
dat je eerst moet gaan nadenken hoe je een klus gaat aanpakken.
Bijvoorbeeld bij de bouw van een konijnenhok.
Bezinnen in kerkelijke zin is net wat anders, maar heeft hier wel van
alles mee te maken: Bezinnen waarom je iets doet, wat jouw drijfveer is, wie God voor jou is, wat Hij voor jou betekent, wat die gemeenschap jou doet. Dat lijkt op het maken van een bouwtekening.
Dat geeft structuur, dat geeft grond onder je voeten, dat motiveert.
Als we alleen maar doen omdat we het nou eenmaal doen, of omdat
we nu eenmaal lid zijn van een commissie of werkgroep, of omdat
het van ons verwacht wordt of wat dan ook, dan houdt het een keer
op. Op een gegeven moment vinden we het wel goed en haken we
af. Simpelweg omdat de grond ontbreekt. Je inspiratie. Je voedingsbodem. Vertrouwen – geloof.
Het is niet iets wat je zomaar kunt. Samuel kon het niet. Hij wist niet
wat er gebeurde. Hetzelfde moet voor die vissers hebben gegolden.
Ineens weg van het vissen op vissen, ineens vissers van mensen.
Dat moet je leren, daar moet je over nadenken, daar moet je het
met elkaar over hebben. Toen zij geroepen werden, Samuel, Simon,
Andreas, Jakobus, Johannes gaven zij zich over aan diegene die hen
riep. Toen ze geroepen werden hadden ze vertrouwen dat het wel
goed zat.
Zou dat vertrouwen dan ook niet aan ons gegeven worden? Moed om
door te gaan, tegen alle geluiden, tegen alle wanorde binnen onze
kerken in? Kracht om te blijven zoeken naar gemeenschap.
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Om te blijven geloven in een gemeente die verschil kan maken en
jouzelf en de mensen écht wat te bieden heeft.
Leven met gevouwen handen. Laten inspireren door God zelf. Luisteren naar wat Hij te melden heeft. Zoeken naar woorden van vertrouwen. Stil zijn in de nacht. Spreek Heer, uw dienstknecht hoort.
En Samuel luisterde en God sprak. Spreek Heer, uw gemeente luistert.
O-J-kerk
Jongerenkerk voor ouderen, met de jongeren.
Ook hier het thema leven met gevouwen handen, over leven en geloven, waarbij de ‘oude
garde’ kennis kon maken met de Jongerenkerk: Geloven, wordt de wereld daar nu in
één zoveel beter van? Nou, de wereld misschien niet maar jijzelf misschien wel… en dat
is een begin! Leven met gevouwen handen
geeft rust, vertrouwen, kracht, leven…
We keken deze zondag naar drie verschillende filmpjes over drie geloofshelden, drie profeten en beantwoordden in vier verschillende
groepen wat makkelijke maar deze keer ook voor de natuurlijk wat
gevorderde deelnemers moeilijkere
vragen. Bijvoorbeeld over Elia, Daniel, Jona. Drie profeten, drie maal
leven met gevouwen handen (met
vallen en opstaan) met als overeenkomst in alle drie verhalen… 1. het
gebed bracht de omkeer; 2. de ‘vijand’ kwam tot geloof; 3. God die op
‘vreemde’ grond de baas blijkt te
zijn. Het juiste antwoord is natuurlijk…?
Om er nog maar eens een spreekwoord tegen aan te gooien: Zo de
ouden zongen, zo piepten de jongen. Dit ging nog niet helemaal op,
de eindstand was namelijk: jongens 8, meisjes 15, vrouwen 18 en
mannen 20 punten.
De volgende AKZ-dienst is zondag 4 maart. Tot dan.
Erik Schokkin
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Het volgende nummer. . .
. . . . kunt u verwachten in de week voorafgaand aan zondag 1 april
De kopij moet uiterlijk dinsdag 20 maart om 15 uur zijn ingeleverd
bij:
•

Jan Gillissen, Rossinistraat 10, tel. 372522

of bij
•

Grietje Bijker – Middelbrink, Lisztstraat 4, tel. 374740

Kopij bij voorkeur per E-mail of op memostick aanleveren.
E-mail aan: js.gillissen@kpnmail.nl of aan grietjebijker1@chello.nl
Elektronisch aangeboden kopij zullen wij zelf in het juiste lettertype
en in de juiste afmetingen opmaken. Handgeschreven teksten zullen
door ons worden getypt.
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ONDERWEG IN APRIL
Meelopers
Wel eens meegelopen in een groep, een demonstratie, een stille
tocht misschien? Een bijzonder gevoel krijg je dan. Gevoel van samen één, van samen sterk. Een groep mensen met fakkels voor Amnesty International. Een groep mensen, de armen om elkaar heen,
troost zoekend na onbegrijpelijk sterven. We zien het rondom ons.
Kijk nou. Wat op de achtergrond meestal. Maar ze zijn er steeds bij.
Bij de groep meelopers met Jezus. Van Galilea naar Jeruzalem. En
daarna, na zijn veroordeling, naar Golgota. Een groepje vrouwen. Te
midden van een grote menigte. Ze lopen niet alleen mee, volgen niet
alleen, ze zórgen ook voor Jezus. Dat vertelt Marcus. Onder hen Jezus moeder Maria, Maria van Magdala, Maria van Betanië (de zus van
Lazarus) en nog twee Maria’s, de moeders van Johannes Marcus en
van Jacobus. Misschien wel begonnen als meelopers, uit belangstelling en om te zorgen. Maar wat begon als een verwachtingsvolle
opgewonden optocht lijkt uiteindelijk meer op een begrafenisstoet.
Het gejuich van de intocht verstomt. Hoop verandert in wanhoop.
Toch blijven ze meelopen. Meelijden. Tot en met de kruisiging. Tot
en met het sterven. Sommigen van hen zelfs tot na het vertrek van
de meesten, tot na de graflegging door Jozef van Arimatea. Hoe
zwaar moet hun dat gevallen zijn. Wat een verdriet.
Zo zijn ook wij 40 dagen en zes zondagen onderweg gegaan. Als
meelopers. Als meelijders. Als gemeente. Troost zoekend bij elkaar.
Als een rouwstoet. Zo verdrietig.
En dan, dan zijn ze er weer. Een paar vrouwen. Vroeg in de ochtend.
Ze willen blijven zorgen. Hun allerallerlaatste zorg geven. En zo,
door oneindig trouw te blijven, zo worden zij de eerste getuigen van
een nieuw begin. Van het ervaren dat de dood niet het laatste woord
heeft. Wat een troost.
Zo eindigt ook onze tocht. Een rouwstoet van meelopers loopt uit op
een feest. Een feest dat we vieren op Paasmorgen. Het kruis van de
dood overdekt met bloemen, tekens van leven. Zo troostvol.
En nu maar proberen te blijven meelopen. Actief. Want weet je,
goede meelopers zijn net als goede dwarsliggers zo slecht nog niet.
marja
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Kerkdiensten
zondag 1 april
10.00 uur
17.00 uur

Palmzondag (rood)
Ds. J.J. Hinkamp
Welkom: de heer Te Bokkel
Deurcollecte: K.I.A.
Oecumenische Vesperviering

donderdag 5 april
19.30

Witte donderdag ( wit)
Ds. J.P. Prenger H. Avondmaal
Deurcollecte: Kerkradio

vrijdag 6 april
14.00 uur

Goede vrijdag (paars)
Ds. J.P. Prenger
H. Avondmaal in de Johanneshof
Evangelielezing in de Johanneskerk
Ds. J.P. Prenger m.m.v. de Cantorij
Geen deurcollecte

19.30 uur

zaterdag 7 april
21.00 uur

Paaswake (wit)
Ds. J.J. Hinkamp H. Avondmaal
Deurcollecte JOP Paascollecte

zondag 8 april
10.00 uur

Eerste Paasdag (wit)
J.J. Hinkamp
Welkom: de heer De Bruijn
Deurcollecte: Paascollecte

zondag 15 april
10.00 uur

Tweede zondag van Pasen (wit)
Ds. M. Bouwman – Lasseur
Welkom: de heer Tamminga
Deurcollecte: Eigen project Comin
Vesperviering in de kerk als afsluiting van
de iconenexpositie.
Ds. J.J. Hinkamp

17.00 uur

zondag 22 april
10.00 uur

Derde zondag van Pasen (wit)
Ds. J.J. Hinkamp
Welkom: de heer te Bokkel
Deurcollecte: Eredienst en kerkmuziek

zondag 29 april
10.00 uur

Vierde zondag van Pasen (wit)
Ds. J.J. Hinkamp
Welkom: mevrouw Lubbers
Deurcollecte: Onderhoud gebouwen
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Bij de kerkdiensten
Zondag 1 april, Palmzondag. Grote vreugde bij de intocht van Jezus
in Jeruzalem. Maar vreugde en verdriet liggen soms dicht bij elkaar.
Vandaag zetten we de eerste stap in de ‘stille week’, een week van
inkeer en bezinning.
Zondag 1 april, 17.00 uur is de laatste oecumenische vesper in de
veertigdagentijd. Na afloop is er een kopje koffie of thee.
Witte Donderdag, 5 april:
We lezen zoals te doen gebruikelijk op Witte Donderdag uit Johannes
13: de voetwassing en we vieren de Maaltijd van de Heer
Op Goede Vrijdag, 6 april, is er ’s middags om 15.00 uur een Avondmaalsviering in de Johanneshof en lezen we het lijdensevangelie.
’s Avonds om 19.30 zal de cantorij haar medewerking verlenen en
zingen en lezen we het evangelie uit ‘Als de graankorrel sterft’.
Zaterdag 7 april, 21.00 uur, Paaswake. Aan het begin van de dienst
wordt de nieuwe Paaskaars naar binnen gedragen en geven we aan
elkaar het licht door. In woord en lied en de doopgedachtenis staan
we stil bij Gods heilsgeheimen. Aan het einde van deze dienst willen
we de Maaltijd van de Heer vieren.
Zondag 8 april, Paasfeest! Het hart en fundament van ons geloof: de
dood is door de opgestane Heer overwonnen. Voor de aanvang van
de dienst wordt het Kyriekruis met voorjaarsbloemen overdekt. Traditiegetrouw is er om 9.00 uur gelegenheid om samen te ontbijten,
altijd weer een feestelijk gebeuren.
Zondag 15 april: Het is Goede Vrijdag geweest, het is Pasen geweest, Jezus is opgewekt uit de doden. Het waren stuk voor stuk
schokkende gebeurtenissen, voor de vrienden van Jezus. Ze zijn geconfronteerd met groot verdriet; ze zijn ook zichzélf tegengekomen.
Nooit geweten dat ze zó zouden reageren; dat doet pijn, dat blijft
knagen. Hoe belangrijk is het dan: het herstel van het gewone leven.
Gewoon maar weer eens de klussen aanpakken, in huis, of in de
tuin, of bij de baas... Doen wat je doen moet, in je eigen omgeving.
“Ik ga vissen”. “We gaan met je mee”.
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Zondag 22 april is er (op veler verzoek) een dialectdienst. In woord
en lied is deze keer het Achterhoeks de leidende taal. De muziek
wordt verzorgd door Johan Meerdink en Bas Tieltjes. TV Gelderland is
aanwezig om opnames te maken voor een serie programma’s over
dialectgebruik. Een mooie kans om onze kerk in de etalage te zetten.
Zondag 29 april is er (mogelijk) een doopdienst. Evt. gegadigden
wordt verzorgd contact op te nemen met ds. Hinkamp. De volgende
doopdienst staat genoteerd voor 27 mei: Pinksteren. Het is altijd een
feest om het jonge nieuwe leven in de gemeente te mogen begroeten!
Vanwege het drukke Paasprogramma is er deze maand geen AKZdienst. De volgende AKZ-dienst is op zondag 13 mei.
Ook is er deze maand geen Jongerenkerk.
De jongeren worden 8 april (met alle andere mensen) van hart uitgenodigd om samen Pasen te vieren.
Kerk-zijn is omzien naar elkaar!
Lief of leed? Ziekte of zorgen? Ziekenhuisopname? Wilt u bezoek
namens de kerk? Laat het ons weten! U kunt dit doorgeven aan uw
wijkcontactpersoon of uw predikant.
Elke zondag is er na de dienst, ook na de Vesperviering van 17.00
uur, koffiedrinken in de Johanneshof.
Er is gelegenheid tot bediening van de Heilige Doop in overleg met
de predikant. Vriendelijk verzoek: wilt u a.u.b. wel tijdig contact opnemen zodat de gemeente deelgenoot kan worden gemaakt van dit
feestelijk gebeuren.
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Pasen
Nu licht uit diepe duisternis, als het ontwakend morgenrood,
het leven dat een wonder is, als overwinnaar van de dood.
Hier is geen graf tegen bestand, wie in de dood verloren lag
reikt onze Heer met volle hand de vreugde van de nieuwe dag.
Met Hem gaan wij de toekomst in, wij mogen stralen als de zon,
van ons bestaan is Hij de zin, in leven dat opnieuw begon.
Nu is uit diepe duisternis het Licht verrassend opgegaan;
de Koning die vol luister is: de Heer is waarlijk opgestaan!
Jan Mul

Afspraak
Die gister
Is gestorven,
Staat morgen
Al weer op.
De afspraak is
drie dagen.
Meer mag
de dood
niet vragen.
Ik weet het:
Niets klinkt
er vreemder
en niets lijkt
er minder waar,
maar vier stemmen
vertellen het eender.
Wat zij zeggen
Is vierkant waar.
Geert Boogaard
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Stel . . .
Stel
ik had geen weet van Pasen
ik zou mijn handen voor mijn ogen slaan
mijn oren dichtstoppen
mijn rug naar de wereld keren
want de wereld
en wat daar soms gebeurt
het zou me te veel zijn
om te verdragen
dag in dag uit
Stel
ik had geen weet van Pasen . . .
Maar Ik weet . . .
het leven is sterker
dan de dood
blijdschap wint
van verdriet
een warme lach
laat een traan drogen
ik heb weet van Pasen
en met open ogen
met open oren
sta ik in de wereld
en God staat bij mij
God staat mij bij.
marja
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Paas-Credo
U bent ons tegemoet gesneld
in de nacht van onze dood
U hebt gestreden
waar alleen te strijden viel:
in de nacht van onze dood daarom was er Golgotha
daarom werd U mens
daarom is het Pasen:
overwonnen is de dood!
Onderpand van ons geloof
tot aan het eind der tijden laat ons daarom vieren
de Dag der Dagen
tot aan Uw komend Koninkrijk!
Oeke Kruythof
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Evaluatie AKZ-dienst
Woensdag 14 maart waren we met ongeveer
dertig personen in de Johanneshof om onze ervaringen met de AKZ-diensten te delen en na te
denken over de toekomst. Hieronder een verslag
van de belangrijkste bevindingen.
De opzet om meer dynamiek en interactie in de kerk te brengen is
met de AKZ-dienst zeker gelukt. De reacties hierop zijn in de regel
positief, ook al zijn er ook kerkgangers die deze opzet minder waarderen. Helaas heeft de wens om meer mensen (gezinnen en jongere
kerkgangers) te trekken zich niet vertaald naar een duidelijk waarneembare grotere opkomst. De (meer)waarde van de AKZ-diensten
moet dan ook meer gezocht worden in de beleving van de aanwezigen. “Verfrissend”, “spannend”, “verrassing”, zijn woorden die reacties van mensen weergeven. Daarnaast is er veel waardering voor de
inbreng en de kwaliteit van onze beide kerkmusici.
In de praktische uitvoeringen zijn een aantal zaken voor verbetering
vatbaar. Gespreksvormen (interactief) worden door velen gewaardeerd. Voor luisteraars via kerkradio (of internet) is deze vorm echter minder goed te volgen en voor dergelijke onderdelen kan er beter
uitgeweken worden naar de Johanneshof. Het programmaonderdeel
in de Johanneskerk kan het beste ingevuld worden met muziek/zang
en ruimte voor bezinning in de vorm van een overdenking en/of stilte.
De aangeboden keuzeprogramma’s blijken, in de regel, als goed en
geschikt te worden ervaren. Wél kan het zinvol zijn per onderdeel
een mogelijke ‘moeilijkheidsgraad’ aan te geven. (Gaat het om het
een pittig onderwerp, of is het juist meer speels en luchtig?)
Wat betreft de tijdsduur mogen de diensten rustig iets langer duren.
De tijd is nu regelmatig tekort om onderdelen goed af te ronden. Een
strikte organisatie kan hier behulpzaam zijn.
Het koffiedrinken wordt door mensen als plezierig ervaren, maar niet
als strikt noodzakelijk. De meerwaarde moet worden afgewogen tegen de extra belasting voor de beheerders.
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De huidige frequentie (1x in de maand) wordt door een aantal mensen als goed ervaren terwijl anderen het teveel van het goede vinden. Mede m.b.t. tot het steeds zoeken naar geschikte vormen en
onderwerpen zou een frequentie van 1x in de twee maanden, of 1x
per kwartaal een geschikte optie zijn. Dit biedt wellicht ook meer
ruimte aan gemeenteleden om mee te denken en het biedt (meer)
ruimte om één en ander muzikaal uit te werken (evt. met aanvullende muzikanten en instrumenten). De Jongerenkerk kan ook naast
een reguliere kerkdienst plaatsvinden.
De diensten zouden mogelijk meer bezoekers trekken als er meer
aandacht geschonken zou kunnen worden aan publiciteit. Hiervoor is
de medewerking van gemeenteleden gewenst. Daarbij moet dan niet
alleen het kerkblad gebruikt worden maar ook andere media.
Een suggestie om extra ruimte te bieden aan samenzang (een zangdienst of Sing-in, met toelichting op de liederen en liederen uit verschillende tradities) en het voorstel om de diverse kerkelijke commissies of werkgroepen actief te betrekken in de diensten zal worden
meegegeven als mogelijkheid voor toekomstige AKZ-diensten.
Voor de toekomst van de AKZ-diensten is de inbreng en (blijvende)
medewerking van gemeenteleden van groot belang. Er wordt nu een
behoorlijk zware wissel getrokken op de creativiteit en inbreng van
de beide predikanten. Het zou goed zijn als er maar één predikant
per dienst mee hoeft te werken.
ds. Hans Hinkamp
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AGENDA

31 mrt. Repetitie Cantorij
Kerk
2 apr. P.V.G. vergadering
Richtershof
4 apr. Inloopmorgen
Adelaarswiek
4 apr. Bijbelkring
Richtershof
11 apr. Inloopmorgen
Adelaarswiek
11 apr. Vergadering V&T
Richtershof
12 apr. Opening en uitleg iconen, Johanneshof
aansluitend expositie
13 apr. Expositie iconen
Johanneshof
14 apr. Expositie iconen
Johanneshof
15 apr. Expositie iconen
Johanneshof
daarna Vesper in de Johanneskerk
16 apr. P.V.G. middag
Adelaarswiek
17 apr. Vergadering bestuurscom. Richtershof
18 apr. Inloopmorgen
Adelaarswiek
18 apr. Bijbelkring
Richtershof
18 apr. Visitatie Kerkenraad
Consistorie
19 apr. Vergadering Heroldgroep Adelaarswiek
20 apr. Open tafel
Richtershof
25 apr. Inloopmorgen
Adelaarswiek
25 apr. Vergadering Beheerscom. Richtershof

16.30 uur
14.00 uur
09.30 uur
10.00 uur
09.30 uur
20.00 uur
20.00 uur
19.00
15.00
15.00
17.00
14.30
20.00
09.30
10.00
20.00
20 00
11.30
09.30
10.00

uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur

Wie een vergadering of andere bijeenkomst belegt, wordt verzocht
dit te laten vermelden in de Agenda van Onderweg, althans voor zover het met de kerk te maken heeft.
S.v.p. doorgeven aan mevrouw A. van Vliet, tel. 372795.
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LEVENSBERICHTEN
In memoriam Herman Kolthoff
Op 29 februari is Herman Kolthoff, weduwnaar van Willemien Kolthoff-Roelofswaard, op 97-jarige leeftijd overleden.
Zijn leven werd gekenmerkt door hard en veel te werken én door te
zorgen. En zelfs dat zorgen bestond nog uit werken. Van ’s morgens
vroeg – tot ’s avonds. Bij de firma Hulshof, waar hij een heel groot
deel van zijn leven heeft gewerkt, ’s avonds samen met zijn vrouw in
school – maar ook thuis. Boterhammen smeren, de was doen/buiten
hangen – en later door het doen van allerlei andere klusjes bij zijn
kinderen. Het was zijn manier om zijn liefde voor zijn kinderen te
tonen.
Hij was trouw, hij nam verantwoordelijkheid voor zijn kinderen –
vanaf de vroegste jaren, in tijden dat het helemaal niet vanzelfsprekend was, juist niet zelfs. Zorgen, opvoeden en werken tegelijk. Hij
zei het allemaal niet met zoveel woorden, dat praten over zichzelf en
over gevoel en discussiëren - dat was hij vast ook niet gewend en
had dat ook niet van huis uit meegekregen.
Maar bovenaan stond zijn zorgzame zorg. Behoedzaam, over de
grens heen van dat wat je van een man in die tijd mocht verwachten.. Niet met woorden, maar hij sprak anders – hij dééd.
Het was een warm thuis vroeger. Er was ruimte voor iedereen en
iedereen voelde zich thuis bij de familie Kolthoff. Altijd stonden Herman en zijn vrouw klaar voor zijn kinderen en schoon-kinderen.
Het laatste jaar van zijn leven was eigenlijk een jaar teveel: hij was
bang dat ze hem boven vergeten waren… Maar uiteindelijk heeft hij
zijn verdiende rust gevonden.
Tijdens de uitvaartdienst lazen we het verhaal van de weduwe van
Sarefat. Waar het in het bijbelverhaal om gaat is dat wij wel kunnen
denken dat het leven geëindigd is – maar het is niet waar. De dood
bepaalt niet alles. De dood zorgt er zeker niet voor dat het leven
voor eeuwig stopt.
Zo hebben we afscheid genomen van Herman Kolthoff. We wensen
zijn kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen olie en meel toe!
Dat we leven blijven ontvangen.
Ds. Jan-Peter Prenger
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Verjaardagen
16 apr. mevr. T. Gillissen – Heesbeen, Rossinistraat 10, 82 jaar.
16 apr. mevr. H.A. Beernink – Heuzinkveld, Bilderdijkstr. 5, 76 jaar.
16 apr. mevr.J.A. Hondorp – Hijink, Nieuwe Maat 3a, 86 jaar.
22 apr. mevr. G.E. Holsbeeke – Neerhof, Switbertushof 27, 90 jaar.
22 apr. mevr. L. Naber – Jagt, Nieuwmarkt 117, 83 jaar.
22 apr. de heer Te Kronnie, Rembrandtplein 9, 86 jaar.
2 mei de heer B.H. Scholten, Patronaatsstraat 16/05, 83 jaar
3 mei mevr. M.J. Tieleman – de Man, P.C. Hooftstraat 4, 84 jaar.
U allen wensen wij, met familie en vrienden, een goede en zo mogelijk gezonde verjaardag, vergezeld van Gods onmisbare zegen. Het
zou mooi zijn als de jarigen een kaartje of een telefoontje uit de gemeente zouden krijgen. Dat geldt ook voor zieken en andere mensen
die een steuntje in de rug nodig hebben.

Bloemengroet

De bloemen uit de kerk zijn, met een groet van u allen, gebracht op:
26 feb. bij de fam. Rouwet, Het Veen 45.
4 mrt. bij de fam. Te Lindert, Meddoseweg 13 in Vragender.
11 mrt. bij de fam. Scholte, Chopinstraat 16.
18 mrt. bij mevr. De Kruijff. Tankweg 5. Zij wordt verzorgd in het
Verpleeghuis Pronsweide in Winterswijk.

Geboorte
“Teder, lief en nog zo klein, een stil moment om dankbaar te zijn”,
zo omschrijven Margriet Langman en Maarten Jansen, Op den Akker
32, hun blijdschap om de geboorte van hun tweede kind, een dochter genaamd: Charlotte Hélène. Charlotte werd geboren op 23 februari. Margriet, Maarten en broertje Hugo: allemaal van harte gefeliciteerd!
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Kerkvisitatie
De kerkorde schrijft voor dat elke gemeente ten minste eenmaal in
de vier jaar door twee visitatoren wordt bezocht. Hun taak is volgens
de kerkorde:
• zich op hoogte te stellen van het geestelijk leven van de gemeenten;
• onderzoek te doen naar de wijze waarop de gemeenten gehoor
geven aan haar roeping en naar de vervulling van de ambten en
diensten;
• te bemiddelen in het geval van moeilijkheden.
Om het wat eenvoudiger te benaderen citeer ik uit een verslag van
een visitatiebezoek. Eén van de visitatoren stelde de visitatie als
volgt voor: “je moet visitatie zien als een pastoraal bezoek. Hoe gaat
het met u? Wat zijn uw vreugden en wat zijn u zorgen”.
Voor onze gemeente is de visitatie bepaald op 18 april 2012. De visitatoren zijn mevr. ds. Melzer uit Didam en de heer Onvlee uit Doetinchem.
Het programma is als volgt vastgesteld:
• namiddag: individuele gesprekken met de predikanten.
• 19.15 uur-19.45 uur: een spreekuur voor gemeenteleden.
U wordt in de gelegenheid gesteld om individueel een gesprek met
de visitatoren te hebben. U bent bij dezen hiervoor uitgenodigd. De
visitatoren houden zitting in de Johanneshof.
•
20.00 uur - 22.00 uur: gesprek met de kerkenraad, waarvan het
eerste half uur zonder de predikanten.
De kerkorde vat de visitatie op als een zeer serieuze aangelegenheid.
De leden van de kerkenraad zijn waar mogelijk gehouden in de kerkenraadsvergadering aanwezig te zijn. De visitatoren leiden de vergadering.
Tot zover de informatie. In het bijzonder voor u is van belang het
spreekuur voor gemeenteleden van 19.15 uur tot 19.45 uur in de
Johanneshof.
Namens de kerkenraad
Flip de Bruijn, scriba.
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De diaconie heeft het volgende project
ondersteund:
Stichting De regenboog groep:
De Regenboog Groep zet zich in voor mensen met sociale problemen,
voor dak- en thuislozen, verslaafden en voor mensen met
psychiatrische klachten. De organisatie zorgt vanuit de inloophuizen
voor opvang, hulpverlening, zinvolle dagbesteding en werk.
Met behulp van buddy's en maatjes voorkomen we isolement en
ondersteunen wij een actieve deelname aan de maatschappij.
Bezoekers en deelnemers krijgen een actieve rol binnen de
organisatie.
Meer informatie staat op: www.deregenboog.org/

Opbrengsten deurcollectes februari
12-februari
19-februari
26-februari

eredienst
De Glind
KIA, 40 dagen tijd

€ 48,00
€ 41,01
€ 86,33
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Deurcollectes April
Zondag 1 april
KIA, 40 dagen tijd
In de sloppenwijken van Kampala, Uganda, leven vele straatkinderen. KAYDA (Katwe Youth Development Association). Een ontwikkelingsorganisatie voor jongeren, wil deze straatkinderen een slaapplaats, geborgenheid, onderwijs, naailessen en les in houtbewerking
bieden. Zodat zij weer een thuis hebben en perspectief op een betere
toekomst. Het is werk dat er toe doet en een positieve verandering
brengt in het leven van deze straatkinderen.
Donderdag 5 april

kerkradio

Vrijdag 6 april geen deurcollecte
Zaterdag 7 april
JOP paascollecte
Met Pasen is er een collecte voor een belangrijke groep in onze gemeenten: de kinderen in de kerk! JOP, de jeugdorganisatie van de
Protestantse Kerk ontwikkelt speciale programma’s en activiteiten
voor kinderen in de kerk. Denk hierbij aan het landelijke spel
Sirkelslag, clubmateriaal voor de kinderclubs en kindernevendiensten
en ondersteuning voor kinderwerkers. Aan kinderen willen we het
Evangelie doorgeven, uw steun via de collecte is daarbij onmisbaar.
Zondag 8 april

Paascollecte

Zondag 15 april

eigen project Comin

Zondag 22 april
eredienst en kerkmuziek
Steeds vaker maken plaatselijke gemeenten gebruik van theatrale
middelen en werkvormen om geloven dichter bij mensen te brengen.
Toneel, cabaret, zang en dans, kunnen een middel zijn om (meer)
mensen te betrekken bij kerk en geloof. De Protestantse Kerk wil alle
plaatselijke gemeenten ondersteunen bij de invulling van de erediensten, bijvoorbeeld via de jaarlijkse studiedagen voor liturgie en
kerkmuziek. Om de plaatselijke erediensten blijvend een bijzonder
karakter te kunnen geven en mensen te betrekken bij het geloof is
steun via de collecte van belang.
Zondag 29 april

onderhoud

Namens de diaconie:
Jeroen Wildenbeest
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Krimp en kramp in de Achterhoek
De Achterhoek behoort met Oost-Groningen en Zuid-Limburg tot één
van de krimpregio's van ons land. Dit betekent dat de bevolking in
de komende jaren zal krimpen en dat het percentage ouderen op het
geheel van de bevolking aanzienlijk zal toenemen. Zo zal in het jaar
2020 15% van de totale Achterhoekse bevolking tot de categorie
ouderen behoren. Rond 2019 is één op de vijf Achterhoekers boven
de 55 jaar. Jongeren zullen genoodzaakt zijn om vanwege opleiding
en werk naar elders te vertrekken. Vergrijzing en ontgroening zijn
woorden en begrippen die door de bestuurders en beleidsmakers in
dit verband veel worden gebruikt. De vraag die telkens aan de orde
komt is: hoe kunnen we gezamenlijk de gevolgen van de krimp voor
het maatschappelijk, cultureel én kerkelijk leven het hoofd bieden?
De bevolkingskrimp heeft namelijk ingrijpende gevolgen voor het
behoud van overheids- en andere maatschappelijke voorzieningen
(gezondheidszorg, onderwijs e.d.). Recent nog speelde de kwestie
rond het behoud van het Streekziekenhuis Koningin Beatrix in Winterswijk.
De Achterhoek telt acht gemeenten met vele kernen die van oudsher
allemaal hun eigen voorzieningen hebben zoals een eigen dorpshuis,
sportzaal, zwembad, basisschool en soms een eigen verzorgingshuis
c.q. wooncomplex met faciliteiten voor ouderen. Meer dan ooit is het
voor het behoud van het voorzieningenniveau noodzakelijk dat de
burgerlijke overheden, maar ook maatschappelijke organisaties, de
koppen bij elkaar steken om tot een goede samenwerking te komen.
Met gebundelde krachten dient men dan op een niet te krampachtige
wijze alles in het werk te stellen voor het behoud van het voorzieningenniveau en een efficiënt gebruik van de aanwezige accommodaties. Ook de kerken in de Achterhoek krijgen met deze krimp te maken. Dit houdt in dat men over de kerkelijke grenzen heen moet
zoeken naar samenwerking. In de Classis Winsum in Groningen heeft
men de Stuurgroep regionalisering en revitalisering opgericht om na
te denken over samenwerking tussen de verschillende gemeenten in
de Classis. De Classis bestaat uit 30 gemeenten, heeft 8 fulltime
predikanten, 12 parttime predikanten (samen ongeveer 7 fte), 9 kerkelijk werkers (samen ongeveer 2.5 fte) en 6 gemeenten zijn vacant.
Meer dan de helft heeft jaarlijks een structureel tekort op de exploitatiebegroting. Er wordt veel uit vermogen gefinancierd. Inmiddels
wordt het jeugdwerk bovenplaatselijk georganiseerd en zijn er plannen om ook de predikanten meer op bovengemeentelijk niveau te
laten samenwerken. Ook op het gebied van de diaconie ziet men in
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de Classis Winsum mogelijkheden om samen te werken. Alles is er
op gericht om de eigenheid van elk dorp zoveel mogelijk te handhaven. Inmiddels heeft ook het breed moderamen van de Classis Winterswijk op voorstel van de werkgemeenschap van predikanten de
kerkenraden aangeschreven om de mogelijkheden van een bovengemeentelijke samenwerking tussen de kerkelijke gemeenten te bezien en – zo nodig en wenselijk – deze te bevorderen. Zo kunnen we
elkaar tegen de krimp in over gemeentegrenzen heen blijven vasthouden en schieten we niet in een kramp.
Namens de Classis Winterswijk,
S. Kuijt

Voor niets gaat de zon op

Het spijt ons dat we u weer een acceptgirokaart onder de neus hebben gedrukt. Sommigen kregen die vorige maand al, anderen deze
keer. Maar ja, het geld voor Onderweg is weer op. Zoals u weet verspreiden we ons kerkblad gratis bij iedereen die het blad wil ontvangen. De kosten van het vrijwilligerswerk zijn weliswaar nihil maar de
drukker stuurt wel elke maand een rekening voor de drukkosten.
Daarvoor is die acceptgiro bestemd.
Uw bijdrage is vrijwillig, dat houden we vol, maar u wilt natuurlijk
niet dat wij die kosten uit eigen zak betalen. Dat willen wij zelf ook
niet!
Een richtlijn hebben we nooit gegeven maar als nu iedere abonnee
20 euro zou geven zijn we voorlopig uit de brand. Voor de postabonnees betalen we bovendien nog portokosten. De ontvangers weten
dat zelf wel.
We vertrouwen er op dat iedereen dit stukje leest en er naar handelt.
Met vriendelijke groet,
Redactie Onderweg
NB: Hebt u de acceptgirokaart niet meer? Het rekening nummer van
Onderweg is 4041144 t.n.v. Kerkblad Onderweg, Lichtenvoorde
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In vreemde dienst
Vorige maand was ik weer eens een weekend in m`n geboorteplaats
Terneuzen en, gewoontegetrouw, bezocht ik daar de zondagse kerkdienst in de Opstandingskerk.
Het thema van de dienst: “Je handen uit de mouwen”, was mede een
aansluiting op de creamiddag die afgelopen woensdag was georganiseerd voor de jongeren uit de gemeente en hun vriendjes.
De voorganger van de dienst was ds. Hans Becker. Muzikale medewerking verleende het Interkerkelijk koor Sjaloom.
Na de gebruikelijke inleiding en schriftlezing uit Ezechiël 14, was er
aandacht voor de creamiddag, die door een dertig kinderen in de
leeftijd van 8 - 12 jaar was bezocht. Een aantal kinderen liet de gemaakte werkstukken zien en ze werden door de leiding geprezen om
hun creativiteit. Er werd een kort toneelstukje opgevoerd, waarin het
ging over ruzie, pestgedrag en daarna samen optrekken.
De te zingen liederen waren aangepast aan het thema van de dienst.
Nadat zo`n 25 kinderen naar de kindernevendienst gingen, was er
de verkondiging door ds. Becker, die in zijn preek uitgebreid inging
op het thema en de boodschap uit Ezechiël 14. Je handen uit de
mouwen steken wil vooral zeggen: je verantwoordelijkheid nemen.
In het toneelstukje wordt stelling genomen tegen ruzie en voor het
daarna samen optrekken. Zo kan een probleem worden opgelost.
Ook in de maatschappij van vandaag hebben we te maken met allerlei problemen en misstanden. Vaak wordt ons gevraagd te handelen
vanuit menselijkheid en mededogen. We kunnen ons niet verschuilen
achter anderen. Ons wordt gevraagd om vanuit het Evangelie stelling
te nemen tegen misstanden.
De preek eindigde met een opdracht: laten we God volgen op de weg
van liefde, trouw aan elkaar en troost, in de wereld, dichtbij en ver
weg.
Nadat de kinderen terug waren in de kerk, zongen we als slot alle
acht coupletten van het lied: “Als je geen liefde hebt voor elkaar”.
Het was een mooie dienst in een volle kerk op deze zonnige zondagmorgen in het Zeeuwse Terneuzen.
Addy van Vliet.
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Lezing en expositie over Iconen
Op donderdag 12 april aanvang 20.00 uur in het gemeentecentrum
Johanneshof organiseert V & T een lezing over het ontstaan en geschiedenis van de Icoon door Rob Nijhuis.
Over het maken van de Icoon zal Marjan Nijhuis uitleg geven.
De opening van de bijbehorende expositie in de kerk en het gemeentecentrum zal door Marjan Nijhuis om ongeveer 21.30 uur geschieden.
De huidige belangstelling voor iconen komt niet uit de lucht vallen.
Veel mensen bezoeken Iconenexposities en zien in de iconen iets van
een andere werkelijkheid, de wereld achter onze wereld, het mysterie van de eeuwigheid.
Iconen fungeren in onze tijd, waarin woorden hun betekenis niet
meer lijken te kunnen overbrengen, als vensters naar de eeuwigheid.
Als zodanig zijn ze van oudsher ook bedoeld.
Hier de start en openingstijden
Iconen uitleg: donderdagavond 12 april 20.00 opening expositie
expositie: vrijdagavond
13 april 19.00 tot 21.00 uur.
expositie: zaterdagmiddag
14 april 15.00 tot 17.00 uur.
expositie: zondagmiddag
15 april 15.00 tot 17.00 uur.
vesperviering: zondagmiddag
15 april 17.00 tot 17.30 uur.
De Vesperviering wordt verzorgd door Hans Hinkamp. Aansluitend einde expositie.

Informatie en opgave bij:
sjors Tamminga, 0544-372752
E: sjors.tamminga@kpnmail.nl
Entree gratis; gaarne een Vrijwillige bijdrage
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Rondleiding Russisch- orthodoxe kerk Deventer
Gaat u mee op zaterdag 21 april?
Bezoek kerk: 16.00 tot 17.30 Korte Assenstraat 13
7411 JP Deventer.
Leiding excursie: uitleg door aartspriester Theodoor van der Voort.
Bij de kerk is geen parkeergelegenheid. Parkeren kunt u op het Grote
Kerkhof of op de Stromarkt, 5 minuten lopen naar de kerk (mensen
die slecht ter been zijn kunt u eerst voor de deur afzetten).
In het straatbeeld lijkt de kerk een ‘gewone woning’, als kerkgebouw
alleen te herkennen aan de opschriften rondom de deur. Maar eenmaal binnen ademt het een bijzondere sfeer door o.a. de aanwezige
iconen. De ruimte is niet groot maar
absoluut de moeite waard voor een
bezoek.
Vertrek: zaterdag 21 april vanaf
Gemeentecentrum “Johanneshof” om
14.45 uur op de parkeerplaats achter
Albert Heijn
Bezoek kerk: 16.00-17.30 uur
Opgave in verband met vervoer is
noodzakelijk!
Informatie bij:
Sjors Tamminga, 0544-372752
mail: sjors.tamminga@kpnmail.nl
Entree gratis; gaarne een Vrijwillige
bijdrage; vervoer voor eigen rekening.

20

Zeer geslaagde vrijwilligersavond
Op 2 maart waren we met zo'n 100 personen in
een sfeervol aangeklede Johanneshof, voor de
jaarlijke vrijwillgersavond. De voorzitter van de
kerkenraad, Sjors Tamminga, heette iedereen
van harte welkom en bedankte iedereen voor de
inzet voor de kerk in het afgelopen jaar. Hierna
kwam ds. Hinkamp aan het woord om met Jan
Lensink een glas-in-lood afbeelding te onthullen
van Johannes de Doper. Nu mag de Johanneshof
ook echt Johanneshof heten! Het is een prachtige
afbeelding geworden, waar door Jan Lensink met
veel liefde en zorg aan gewerkt is. Hartelijk Dank!
Later op de avond volgde nog 'de grote PKN-kwis' die gewonnen
werd door Joke Rouwhorst (ex aequo met Erik Schokkin). Vragen en
antwoorden deden menig wenkbrauw fronsen en wekten de nodige
hilariteit. Met ook nog een lekker broodje beenham en andere hapjes
werd het een heel geslaagde avond. Hulde aan de organisatoren!
En... het was nog lang gezellig!

Kerkradio
Luisteraars van onze kerkradio, op zaterdag 14 april a.s., tussen
10.00 en 12.00 uur komen Marion Houwers en/of Jan ter Horst bij u
aan de deur voor een vrijwillige bijdrage in de kosten van onze kerkradio.
Uw diaconie

Kledinginzameling
In de maand april vindt de kledinginzameling plaats op zaterdag 28
april van 09.00 tot 12.00 uur in de Ni’je Wehmerhof, Rentenierstraat
20.

Giften
De leiding van de kindernevendienst ontving een gift van € 20,-- en
via ds. Hinkamp ontvingen we een gift van € 50,-- voor de diaconie.
Hartelijk dank!
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Seniorenmiddag
Na een woord van welkom aan de aanwezigen, las mevrouw De
Bruijn een meditatie naar aanleiding van Johannes 1: 29: ‘de volgende dag zag hij Jezus naar zich toekomen en hij zei: Daar is het
Lam van God, dat de zonde van de wereld weg neemt’.
Na het gebed en het zingen van Gezang 255, was het woord aan de
heer Simmelink uit Barlo. Deze had een grote verzameling vogels
uitgestald en kon daar boeiend over vertellen. Eerst kwamen de weidevogels aan de beurt, bijvoorbeeld de kievit. De kievit maakt een
mooi nest, maar voert de jongen niet. Hij neemt ze mee naar een
plek waar veel voedsel is. Het aantal weidevogels loopt terug door
verschillende oorzaken, onder andere de lagere waterstand, roofvogels en marters. Ook over de roofvogels was veel te vertellen. De
één jaagt overdag, de andere ’s nachts. De één woont in het bos, de
ander dicht bij de bebouwde kom. Vervolgens kwamen de vogels die
we in onze tuin zien aan bod.
Na de pauze vertelde de heer Simmelink over de marterachtige dieren uit onze omgeving, zoals de wezel, bunzing, steenmarter en de
boommarter, elk met hun manier van leven.
Het was een heel informatieve middag, waar geboeid werd geluisterd. Tot slot las mevrouw De Bruijn het gedicht ‘Gods merel’.
Met een dankwoord, applaus en een ‘wel thuis’ werd deze middag
afgesloten.
Op 16 april a.s. komt de heer Baarsma uit Lichtenvoorde vertellen
over zijn werkzaamheden in Indonesiё. Allen hartelijk welkom om
14.30 uur in de Johanneshof.
Verjaardagsbusje
Busje komt zo … busje komt niet meer!
Binnen onze gemeente is het jarenlang de gewoonte geweest dat de
medewerkers van de PVG u kwamen feliciteren namens de kerk met
een kaart en het busje. Door een tekort aan vrijwilligers moeten we
daar per 1 april mee stoppen. Wel blijven we de gemeenteleden van
75 jaar en ouder bezoeken. In overleg met de ouderling bezoeken
we ook de zieken. Dus het is belangrijk dat u doorgeeft wie er ziek
is.
Vanaf 85 jaar mag u bezoek van ouderling en/of predikant verwachten. Als u wat vaker een bezoekje wilt, geef dit dan door.
U allen hartelijk dank voor de gastvrijheid, die we al die jaren mochten ontvangen en niet te vergeten de inhoud van het busje!
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Gods merel
Niemand kan in jouw schreden gaan,
niemand die in jouw plaats kan staan,
het leven is niet zonder zorgen,
en niemand weet iets over morgen.
Word jij voor moeite niet gespaard,
en overkomt ook jou soms kwaad,
word niet benauwd, vertrouw op God,
dan draag je moediger je lot.
Hij helpt,
want Hij geeft,
levenskracht,
en al wat is zo zwaar zo hard,
dat maakt Hij licht en zijdezacht.
Als teken van zijn mededogen,
zo opent Hij vandaag jouw ogen,
als aanbreekt ’t nieuwe ochtendgloren,
dan kun jij ook de merel horen.
De merel uit Gods grote schepping,
die zingt,
zelfs bij triest weer en regen,
de merel die de dag begroet,
en zo verkondigt jou Gods zegen,
getuigt van nieuwe kracht en moed.
Als dan Gods merel zonder zorgen,
aankondigt weer een nieuwe morgen,

gedenk dan,
God zal met je gaan,
met Hem kun jij de dag weer aan.
Jan Westerhof
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Voor alle vrijwilligers van de PVG
U als vrijwilliger krijgt persoonlijk bericht over uw wijk en een lijst
met namen van alle personen van 75 jaar en ouder. Daar bij ook een
begeleidend schrijven over alle veranderingen.
Op maandag 2 april a.s. vanaf 13.45 uur, kunt u uw busje laten legen bij mevrouw Kip in de Johanneshof of na telefonische afspraak.
Namens alle medewerkers van de Protestantse Vrijwilligers Groep
een hartelijke groet.
Joke Lubbers
tel. 37 25 49

De vijf Joodse feestrollen
De vijf Joodse ‘feestrollen’, die ook in het christendom bekend zijn,
te weten Hooglied, Ruth, Klaagliederen, Prediker en Ester, spelen
een belangrijke rol in het jodendom en horen bij specifieke joodse
feestdagen.
Het Hooglied leest men tijdens Pesach (Pasen). Het verhaal over
Ruth hoort bij Sjavoeot (het Wekenfeest) en Klaagliederen worden
gelezen op Tisja be’Av (de herdenking van de Verwoesting van de
Tempel). Dit is een tragische dag in de Joodse geschiedenis: zowel
de Eerste als de Tweede Tempel in Jeruzalem werden op deze dag
verwoest. Prediker beluistert men op Soekot (het Loofhuttenfeest) en
Ester wordt gelezen tijdens Poerim (het Lotenfeest).
In samenwerking met de NCRV en het Nederlands Bijbelgenootschap
werden deze teksten op meeslepende wijze voorgelezen door bekende acteurs en op drie audio-cd’s gezet.
Rabbijn Menno ten Brink en dominee Carel ter Linden zorgen voor
een inleiding bij elke feestrol. Zo luistert u niet alleen naar deze
prachtige, indrukwekkende eeuwenoude vertellingen, maar krijgt u
ook uitleg over de achtergrond van deze teksten en de plek die zij in
het jodendom en het christendom innemen.
Op de cd’s staan ook muziekfragmenten uit Ja Sjimcha van Louis
Lewandowski (1821-1894), uitgevoerd op piano en fluit.
ISBN 978 94 9122 4102
Prijs: ca. € 29,95.
Namens de werkgroep van het NBG
Nonja Kip
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Begraafplaats 'Vredehof'
Enkele keren per jaar wordt er in dit kerkblad aandacht besteed aan
onze begraafplaats 'Vredehof'. Er wordt in de artikelen ingegaan op
het werk van de Commissie van beheer en andere vrijwilligers, gericht op een goed onderhouden begraafplaats, de vacature(s) binnen
de Commissie en het verzoek om een vrijwillige bijdrage ten behoeve
van de bestrijding van de kosten voor het algemeen onderhoud van
de begraafplaats.
In dit artikel doen we in het kort verslag van de werkzaamheden , de
kosten en de baten over het afgelopen jaar 2011 en tot slot een verzoek aan u ons ook in 2012 financieel te steunen.
In het jaar 2011 is door een groot aantal leden van de Commissie in
samenwerking met derden zorg gedragen voor:
• het vervangen van de nummers bij de graven;
• het verrichten van snoeiwerk;
• de aanplant van bomen;
• het spuiten op de parkeerplaats tegen onkruid;
• het doorzaaien van het gras;
• de plaatsing van 10 urnenkelders;
• het wegnemen van oneffenheden bij de ingang van de begraafplaats als gevolg van de groei van boomwortels.
De Commissie doet er alles aan de begraafplaats goed te onderhouden. Daarvoor is ook de medewerking van de huurders van de graven nodig. Laten we er voor zorgen dat er geen overtollige vazen
en/of potten achter de grafsteen worden geplaatst. Het staat slordig
en als er één mee begint dan volgen er in de regel meer.
Niet onvermeld mag blijven dat de Commissieleden regelmatig complimenten krijgen met betrekking tot de staat van onderhoud van de
begraafplaats.
De inkomsten en de uitgaven over 2011(afgeronde bedragen)
Inkomsten:
Vrijwillige bijdrage t.b.v. het algemeen onderhoud
Aankoop grafrechten
Verlengingen
Grafdelven/verwijderingsbijdrage/
afkoop algemeen onderhoud
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€. 6.000,€ 1.875,€. 5.200,€. 9.100,-

Uitgaven:
Werktuigenvereniging Barlo
Pacht
Aanschaf urnenkelders
Grafdelven
Onderhoud/materiaal
Diversen (o.a. tuinman, verzekering e.d.)

€.
€.
€.
€.
€.
€.

1.850,57,1.250,3.000,2.900,3.000,-

De vrijwillige bijdrage
Tot slot de vraag of u (ook) in 2012 wilt bijdragen in de kosten voor
het algemeen onderhoud. Zo ja, schrijf dan binnenkort uw bijdrage
over op ons bankrekeningnummer 33.61.63.797 bij de Rabobank ten
name van de Beheerscommissie 'Vredehof'.
Een overschrijving door u scheelt ons veel werk. Onze vrijwilligers
behoeven dan minder kwitanties bij de betrokken personen aan te
bieden.
Met vriendelijke groeten namens de Commissie van Beheer 'Vredehof'
J.Niewold, secretaris (telefoon 0544 37 22 45)

Kun je geloven buiten de kerk?
Een goed thema voor een fijne gespreksavond van Vorming en
Toerusting.
Wij waren met een klein groepje – zeven personen – te gast bij
Marja en Geert Koster.
Klein maar fijn. Juist door deze groep kreeg iedereen tijd en ruimte
genoeg om zijn of haar zegje te doen. Er werd open gesproken over
je geloofsachtergrond en het blijkt dat wij, terwijl we nu bij de PKN
horen,
allemaal
zeer verschillende geloofsopvoedingen gehad
hebben. Van “streng” tot “vrijzinnig”.
Fijn om met deze achtergronden met elkaar van gedachten te
wisselen. Wat goed, dat we op deze manier kunnen tonen, dat we
een open kerk zijn, dat we naar elkaar kunnen luisteren en met
elkaar kunnen praten.
Fantastisch dat we elkaar nu allemaal gevonden hebben. Jammer
dat u er niet bij was… het is meer dan de moeite waard. Onthoud het
voor volgend jaar: Vorming en Toerusting: uw aandacht waard.
Fenna Langbroek
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Geleuf ’t no maor: Karken op zondag!
De karke in de toekomst. How gaet ut met de karken in Nederland?
A-j de kranten mot geleuven neet zo best, d’r gaet zondags steeds
minder volk naor de karke. De karken mot zich baeter profileren,
zich maer naor buuten richten en maer van dat soort weurde heur i-j
dan wal es zo no en dan. Ik zit –r wal es an te denken um karkdiensten elke weke te beoordelen. Wordt dan un rubriek: ‘Karken op
zondag’. Net zoiets as in de krante ‘De Gelderlander’. Doar ha-j elke
weke ne rubriek (‘Over de tong’) waort leu un bepaold restaurant
bezeukt. Dan gaot ze daor lekker aeten en geft ze ovveral un cijfer
veur. Bi-jveurbeeld; veur de bediening ne zesse, de menukaarte ne
zeuven, ’t hoofdgerecht ne zeuven en ’t naogerecht veel toch wat
teggen: ne vieve en de rekening was ok lang neet mals, ok ne vieve.
Ik stel mi’j dus dan ok veur da-k elken zondag naor un bepaalde
karkdienst hier in de buurte gao en dan krie-j nao afloop van de
dienst
un
liesken
met
bijveurbeeld; Ontvangst ne zesse,
afkondigingen ne zesse, preke ne
zeuven, muziek ne achte, kindernevendienst ne zeuven en de koffie ne negen. Denke dat domenaers en de karkeraoden al wal
bange wordt: ‘wannaer zal e hier
langs
kommen?’
Bi-j
slechte
ciefers ha-j de weke d’r op nog
minder volk in de kerke, maor an
de andere kante bi-j hoge ciefers
wa völle meer. Zal-t zo warken? Ik
denke neet, denke ok neet dat
iemand d’r umme zit te springen,
wat mo-j d’r toch met. Maor wat ik
bedoel, soms ha-j wal is van dee
karkdiensten da-j denkt wat do-k
hier.
Ik herinnere mi-j van un
paar jaor geleden ne kere ne
gastdomenaer hier in Lechtenvaorde, ne jeugd-domenaer. He preken hier waliswaor in ne ‘gewonen’ dienst maar ik was d’r wal beniejd noa. Dat jeugd en domenaer, dat sprök mi-j, as oldere jongere
waor ik mi’j zelf hier in karkelijk Lechtenvaorde maor toe reken, wal
an. Nao veel dat effen teggen. De kindere weet nao de kindernevendienst gingen gunnene bi-jnao gin blik waerdig en de preke daor was
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ok gin touw an vaste te knuppen. Ik begrep al rap neet maer waor
de beste man het ovver had. Dach eerst nog wal dat ’t an mi-jzelf
lag. Nao de dienst vroog mi-j iemand van de karkenraod den ik qua
biebelse kennis wal wat hoger inschat as mi-jzelf: ‘Erik, weet jij waar
de nabespreking is?’ (He pröt gin plat). blek dus dat hee d’r ok niks
van had begreppen. Dat veel dus waer met.

Maor wal jammer natuurluk, zo mot’ t neet. Dit geval was natuurluk
ne uutzondering. De domenaer zal zien dag wal neet hebben ehad
mo-w maor denken. Misschien was de preke ok wal hatstekke good
en zat het hatstekke mooi inmekare veur iemand weet er wieter
ovver deur hef elaerd. Ho dan ok, ik denk dat iederene weet zondags naor karke geet, soms wal es zoiets hef van waor geet ut
ovver, ik begriep ut neet of ik kan d’r niks met. Maor i-j zit ‘r toch ok
neet veur ow eigen heur ik sommige leu al zeggen maor um God te
loven. Jao mooi ezegd maor wat dat betröf bunt sommige karkgangers teggenwaordig ok wal een betjen egoïstisch en wilt ze d’r zelf
ok nog wal wat an hebben en wat heuren waort ze in de weke weet
kömp wieter met kunt en nog es efkens an könt denken. Soms wordt
’t ok wal us onneudig moeiluk emaakt.
Domenaer Zeldenrijk uut Aalten zei ne kere in un preke ‘de Biebel is
natuurluk ok gin Donald Duck’. A-j den 10-20 jaor lange neet e lezen
hebt en dan op ens waer gaot laezen, lees –j zo zonder problemen
waer wieter ovver de belaevenissen van Oom Donald, Gijs Gans en
Mickey Mouse. Veur de Biebel geet dat neet op, dat mo-j wal bi-j
holden anders bu-j naor zovolle jaor ’t spoor helemaol kwiet en wet
i-j neet meer waor ze ’t ovver hebt. Dus i-j mot er zelf ok wat an
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doon. En daor geet vake al mis, want iederene en dan met name de
jongere leu bunt natuurluk hatstekke drök, dee hebt daor helemaol
gin tied veur. Wat dat betröf was ’t vrogger ok wal makkeleker. Iederene ging op zondag naor karke, en op schole en met ‘t aeten was ’t
er altied een verhaol uut de biebel. ’t Lik mi-j in dizzen tied dan ok
wal un moeilijk vak domenaer.
Maor toch zee-k wal mooie dinge in de plaatsen waor ik dat un betjen volg: Aalten en Lechtenvaorde. In Aalten hebt ze ‘Kerk in uitvoering’ waort ze dan ’s zondags in één van de karkgebouwen wat
afwiekt van de ‘normale’ diensten, veural um de wat jongere leu te
trekken. Dus leu weet daor gin behoefte an hebt könt dan altied terechte in een van de andere kerkgebouwen. In Lechtenvaorde hebt
ze ‘–anders kerk zijn-diensten’. Umdauw hier maor een karkgebouw
hebt is d’r dan ene kere in de maond zo’n dienst en dan ku-j nao un
gezamenluk begin kiezen uut verschillende dinge en an ’t ende kom
i-j waer bi-j mekaere en at ut is afelopen ku-j nog effen bi-jpraoten
onder ’t koffiedrinken. Ok wal belangriek da-j met de hele club waer
bi-j mekaere komt, want i-j bunt wal
samen karke.
Nao de dienst op biddag ho-w ’t nog ens
effen met mekare d’r ovver ehad: ovver
dee AKZ-diensten. Wat blik: zoveule
mensen, zoveule wensen. Maor toch ok:
‘Wat veur karkdienst ok, gewoon (blieven) hengaon, i-j kriegt altied de zegen
met.’ Karken op zondag. Elken zondag
ku-j terechte veur un good woord, un
moment van stille waen en naodenken, muziek of un leed dat ow
misschien raakt en bu-j samen met andere geleuvigen of twiefelaars.
Um ’t dan maor neet te hebben ovver deur de weke waort de karke
natuurluk ok wat te beden hef. Want karke waen is ok ummezeen
naor mekare laeze ik elke kere in Onderweg, dus neet allene op zondag maor ok deur de weke. Ummezeen naor mekare: dat ko-w allemaole en daor ku-j ow zelf ok ens un ciefer veur gevven. Ik wet neet
ho-t met ow zit maor ik geleuf da-k zelf al un onvoldoende te pakken
heb. Dee cijfers veur de karkdiensten lao-k dan ok maor zitten, lik
mi-j better.
Erik Schokkin

29

Kindernevendienst op weg naar Pasen
Op de onderste foto zien we al de vierde
poster in de veertigdagentijd. 5 x 2 = 12
staat er op. Is dat nou wel of niet goed?
5 x 2 is natuurlijk 10 maar volgens de
Bijbel is de som op de poster ook wel
goed. Het gaat over het verhaal van 5
broden en 2 vissen. Het verhaal van Jezus
toen hij brood en vis uitdeelde: vijf broden en 2 vissen. Duizenden mensen hadden daar genoeg te eten aan en er bleef
nog over ook, 12 manden maar liefst. 5 x
2 is dus 12. Wij rekenen alles precies uit,
maar bij God is dat anders. Er blijft genoeg over… en er hoeft niets in
de prullenbak, want alles wat over is kan weer uitgedeeld worden
aan andere mensen. En dat hebben we deze zondag gedaan met
maïskorreltjes waar een heleboel popcorn van was gemaakt.

Zondag 1 april is het Palmpasen. Hopelijk kom je dan ook!

Leiding kindernevendienst.
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‘Vasten’ met de Jongerenkerk
Zondag 4 maart was er alweer de zesde AKZ (Anders Kerk Zijn) dienst. Bij de Jongerenkerk was deze zondag Ineke Boonk van de
Voedselbank Lichtenvoorde aanwezig om te vertellen wat ‘onvrijwillig
vasten’ (voor steeds meer mensen) betekent. In de Jongerenkerk
zijn deze zondag koekjes gebakken welke na afloop tijdens het koffiedrinken in de Johanneshof werden verkocht. Lekker! De opbrengst
bedroeg 75 euro, welke door de Diaconie is verdubbeld naar 150
euro. Dit geld wordt
besteed
aan
een
koelwagen voor de
Voedselbank.
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Het volgende nummer. . .
. . . . kunt u verwachten in de week voorafgaand aan zondag 6 mei
De kopij moet uiterlijk dinsdag 24 april om 15 uur zijn ingeleverd bij:
•

Jan Gillissen, Rossinistraat 10, tel. 372522

of bij
•

Grietje Bijker – Middelbrink, Lisztstraat 4, tel. 374740

Kopij bij voorkeur per E-mail of op memostick aanleveren.
E-mail aan: js.gillissen@kpnmail.nl of aan grietjebijker1@chello.nl
Elektronisch aangeboden kopij zullen wij zelf in het juiste lettertype
en in de juiste afmetingen opmaken. Handgeschreven teksten zullen
door ons worden getypt.
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ONDERWEG IN MEI
Doorgeefcadeautjes
Sinterklaasavond. Met een grote boog vliegt de blauwe plastic helm
door de lucht. Landt naast de bank waar hij de rest van de avond
blijft liggen. Stom ding. Had hij niet om gevraagd. Een speelgoedbromfiets wilde hij. Niks helm. Nog zo iets. Een verjaardag. Pakje
wordt uitgepakt. Door beppe gebreide wanten. Eén blik, en beppe
krijgt ze terug. Afgekeurd. Zo doet een kind dat. Het zit er niet mee.
Het overkomt ook volwassenen. Een cadeautje waar je niet op zit te
wachten. De gever er stralend bij. Je bent geen kind meer. Dus reageert blij verrast. “Dank je wel”, zeg je. “Wat mooi”, zeg je. “Had je
niet hoeven doen”. En voorzichtig zet je het neer. En dan?
Mijn vriendin vond er een oplossing voor. Een speciaal kastje. Voor
bijzondere gevallen. Die gaan in dat kastje ‘doorgeefcadeautjes’ heten. Als kinderen bij haar weggaan mogen ze er iets uit kiezen. Komen dolgelukkig thuis met een flesje eau de cologne, een geborduurd zakdoekje, een beeldje, een pen, of wat ook. Het lijkt een
soort van minikringloopzaakje, maar dan met nieuwe spulletjes.
Eigenlijk zijn wij ook zo’n soort kastje. Met doorgeefcadeautjes. Niet
omdat we ze niet willen, maar omdat ze ons speciaal daarvoor gegeven zijn. Een cadeautje dat ‘tijd’ heet, of ‘vrolijkheid’, of ‘handig
met naald en draad’, of wat dan ook.
Met Pinksteren gaat het ook om een cadeau. Je kan het niet zien. Je
kan het wel voelen. Een warm gevoel, warm als een vuurtje. Een fris
gevoel, als een frisse wind. Warm en verfrissend. Tegelijk. Die warmte, die frisheid, ze zijn de verpakking. De onzichtbare verpakking.
Die verwarmt als het nodig is. Die verfrist als het nodig is. Als het
leven erom vraagt. Leven dat niet altijd makkelijk is. Niet in het
klein. Niet in het groot. Schrik als je zelf iets overkomt. Verbijstering
om wat verder weg gebeurt. Hoe hou je het vol? Wie zal je helpen?
En dan is daar dat bijzondere cadeau. Trooster heet het. Trooster is
het. Trooster als antwoord op alle verdriet. Verdriet dichtbij. Verdriet
verder weg.
Gefeliciteerd met Pinksteren. Neem het pinkstercadeau blij aan. Met
de verpakking die warm houdt en fris houdt. Met de inhoud die
troosten kan. Cadeau te groot voor een doorgeefkastje. Maar wel
een cadeau om van door te geven. Daarvoor heeft de gever het bedoeld.
Marja
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Kerkdiensten
zondag 6 mei
10.00 uur

Vijfde zondag van Pasen (wit)
Ds. D. Pruiksma uit Weesp
Welkom: de heer Van Lochem
Deurcollecte: Orgelfonds

zondag 13 mei
10.00 uur
Koffie om
half tien

Zesde zondag van Pasen (wit)
Ds. J.J. Hinkamp
Welkom: de heer Langbroek
Deurcollecte: Sao Paulo

donderdag 17 mei
10.00 uur

Hemelvaartsdag (wit)
Ds. J.P. Prenger
Deurcollecte: wordt nader bekend gemaakt

zondag 20 mei
10.00 uur

Zevende zondag na Pasen (wit)
De heer S. Kuijt
Welkom: de heer Tamminga
Deurcollecte: Cantorij

zondag 27 mei
10.00 uur

Pinksterzondag (rood); Doopdienst
Ds. J.P. Prenger
Welkom: de heer Schokkin
Deurcollecte: KIA Zending

Elke zondag is er na de dienst koffiedrinken en napraten in de Johanneshof.
Er is gelegenheid tot bediening van de Heilige Doop in overleg met
de predikant. Vriendelijk verzoek: wilt u a.u.b. wel tijdig contact nemen zodat de gemeente deelgenoot kan worden gemaakt van dit
feestelijk gebeuren.
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Bij de kerkdiensten
Zondag 6 mei : Met heel veel plezier zal ik, ds. Dick Pruiksma, deze
zondag in Lichtenvoorde voorgaan. Het is de vijfde paaszondag, zondag Cantate. Die oproep om te zingen zullen we natuurlijk niet ongehoord laten. In de preek zullen we ons richten op de verhouding van
Joden en Christenen. Daarmee breng ik een thema mee dat me dagelijks bezig houdt als algemeen secretaris van de Internationale
Raad van Joden en Christenen, de ICCJ. We lezen uit de geschiedenis
van Jakob en Ezau, Genesis 32 : 23-33. Vanuit de verhouding van
die beide broers willen we de relaties van Joden en Christenen proberen te verhelderen. Na de dienst zullen we bij een kopje koffie kort
verder kunnen praten over het werk van de ICCJ.
Zondag 13 mei: AKZ-dienst! We starten in deze opzet weer met
met koffie vóór de kerkdienst! Om 9.30 uur staat er
koffie klaar en om 10.00 uur willen we samen beginnen. In de dienst zit een meerkeuze programma
verwerkt. Natuurlijk is er ook kindernevendienst én
Jongerenkerk. Thema: ’s lands wijs, ’s lands eer.
Donderdag 17 mei Hemelvaartsdag: De gezamenlijke dienst met
Groenlo begint om 10.00 uur. De dienst zal ‘gewoon’ in onze eigen
kerk gehouden worden. We zijn nog bezig (nou ja, eigenlijk moeten
we nog beginnen..) met de voorbereidingen, dus wat we precies
gaan doen is nog een verrassing. Het wordt in ieder geval anders
dan anders – met de nadruk op ‘ontmoeting’.
Van harte welkom!
Zondag 20 mei: Tussen Hemelvaart (Handelingen 1 , 1-11) en
Pinksteren (Handelingen 2, 1-41) staat Handelingen 1, 12-26 in het
teken van het herstel van het aantal apostelen en wel nadat Petrus
melding heeft gemaakt van de gruwelijke dood van Judas.Na het
gebed tot God wordt een zekere Mattias door het lot aangewezen om
de plaats van Judas in te nemen. Er zijn weer twaalf leerlingen. De
woorden van Jezus bij zijn hemelvaart gesproken om het evangelie
tot aan de uiterste einden der aarde te brengen zullen in praktijk
moeten worden gebracht. De apostelen zullen - nadat de Heilige
Geest over hen is gekomen op Pinksteren - hiervoor een strategie
moeten ontwikkelen. Samen in de naam van Jezus op pad gaan en
mensen
de
goede
boodschap
in
woord(verkondiging)
en
daad(diakonoi) verkondigen.
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Eerste pinksterdag, zondag 27 mei: Er zal een doopdienst zijn.
Het doopgesprek is gepland op woensdag 9 mei, om 20.00 uur. Wil
je/jullie kind/eren laten dopen, neem dan even contact op met ds.
Jan-Peter Prenger, tel. 0545-296912 of mail: jpcprenger@gmail.com.

Kerk-zijn is omzien naar elkaar!
Lief of leed? Ziekte of zorgen? Ziekenhuisopname? Wilt u bezoek
namens de kerk? Laat het ons weten! U kunt dit doorgeven aan uw
wijkcontactpersoon of uw predikant.

AKZ-dienst 13 mei
Het thema voor de AKZ-dienst is deze keer:
’s lands wijs, ’s lands eer. In een Bijbelverhaal horen we hoe Petrus, temidden van niet-Joden voor
het dilemma staat wat hij nu wel/niet mag eten.
Moet hij zich aan de Joodse voorschriften houden
en wat moet hij dan van de niet-Joden verwachten.
Een visioen biedt uitkomst.
Aan de hand van dit gegeven gaan we aan de slag met passende en
gevarieerde muziek en kijken we naar meer hedendaagse dilemma’s.
Voor de kinderen en de Jongeren is er een aanvullend programma
waar om meer speelse wijze deze onderwerpen aan de orde komen.
Dus: van welkom! Het wordt een veelzijdige en zinvolle dienst!
Napraten met ds. Pruiksma
Na de kerkdienst van 6 mei zullen we bij een kopje koffie kort verder
kunnen praten over het werk van de ICCJ, de International Council of
Christians and Jews. Met een introductiefilmpje als hulpmiddel wil ik
u graag iets laten horen en zien van mijn huidige werk. Voor meer
informatie kunt u natuurlijk altijd terecht op www.iccj.org. En laten
we vooral niet vergeten te zingen! Graag tot ziens in Lichtenvoorde.
Ds. Dick Pruiksma, Weesp.
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TV-opnamen dialectdienst
Op 22 april was de Johanneskerk royaal gevuld met
mensen uit de hele regio voor een speciale dialectdienst. Van de dienst werden opnames gemaakt
door TV Gelderland. Een veelgehoorde opmerking
na de dienst was: “en wanneer komt het dan op
televisie?”
De opnamen zijn bedoeld voor een programmaserie bij de NTR, met
de titel: “Dat is andere taal”. De opzet is acht afleveringen met
steeds een ander thema. Voor het thema zorg nam TV Gelderland
contact met mij op voor een kerkdienst over dit onderwerp. Ik heb
hiervoor gekozen voor het fraaie begrip: Naoberschap. Het werd voor
mij een leuke boeiende en leerzame ervaring. Ik hoop dat we straks
op een goede manier voor het voetlicht komen. De reacties op de
dienst waren, onder de koffie, in ieder geval goed. Maar heeft u nog
vragen of opmerkingen: laat het mij rustig weten!
Het is nog niet bekend wanneer welk thema uitgezonden wordt. De
serie begint in september. Zodra ik meer details weet zal ik het proberen te laten weten. In dezelfde periode dat de serie “Dat is andere
taal” bij de NTR wordt uitgezonden zal ook TV Gelderland er in een
aantal eigen uitzendingen aandacht aan besteden, met meer ruimte
voor de Gelderse inbreng. Zodoende hebben we dus dubbele kansen
om onze mooie Johanneskerk op t.v. terug te zien.
Goodgaon, ds. Hans Hinkamp
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Deurcollectes mei
Zondag 6 mei

orgelfonds

Zondag 13 mei

Sao Paulo

Zondag 20 mei

Cantorij

Zondag 27 mei

KIA, pinksterzendingsweek

De Bijbel toegankelijk maken voor kinderen in Egypte, dat is ook een
aspect van het zendingswerk van Kerk in Actie. De videoserie, over
een vriendelijke leeuw en zijn vriendjes uit het dierenrijk, laat zien
hoe het woord van God kan worden toegepast in allerlei situaties.
Omdat de Arabische cultuur is gebaseerd op het gesproken woord en
slechts 50% van de kinderen in de schoolgaande leeftijd kan lezen of
schrijven, vormen audiovisuele media een belangrijke bron om hen
te bereiken. Kerk in Actie hoopt deze kinderen hiermee te ondersteunen in hun geloofsbeleving. Werken met het Egyptische Bijbelgenootschap is een van de voorbeelden van het zendingswerk van
Kerk in Actie, dat wereldwijd plaatsvindt.

Opbrengsten deurcollectes maart
4 maart
KIA, zending
7 maart
eigen project Comin
11 maart
KIA, 40 dagen tijd
18 maart
diaconaat
25 maart
KIA, 40 dagen tijd
Namens de diaconie:

€
€
€
€
€

50,35
68,35
47,15
56,65
49,65

Jeroen Wildenbeest

Giften
Ontvangen via de heer F. van Doorn 2 x € 10,-- bestemd voor de
ouderling bloemendienst en via mevrouw J. ter Haar € 10,-- eveneens voor de ouderling bloemendienst. Hartelijk dank!

Kledinginzameling
Deze maand vindt de kledinginzameling plaats op zaterdag 26 mei
van 09.00 tot 12.00 uur in de Ni’je Wehmerhof, Rentenierstraat 20
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AGENDA
2
2
2
3
7
9
9
10
16
18
21
23
23

mei Inloopmorgen
mei Bijbelkring
mei Ouderlingenberaad
mei Kerkrentmeesters
mei P.V.G. vergadering
mei Inloopmorgen
mei Moderamen
mei Vergadering V&T
mei Inloopmorgen
mei Open tafel
mei Reisje P.V.G.
mei Inloopmorgen
mei Kerkenraadsvergadering

Adelaarswiek
Richtershof
Richtershof
Richtershof
Richtershof
Adelaarswiek
Richtershof
Consistorie
Adelaarswiek
Richtershof
Vertrek
Adelaarswiek
Consistorie

09.30
10.00
20.00
20.00
14.00
09.30
20.00
20.00
09.30
11.30
11.00
09.30
20.00

uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur

Wie een vergadering of andere bijeenkomst belegt, wordt verzocht
dit te laten vermelden in de Agenda van Onderweg, althans voor zover het met de kerk te maken heeft.
S.v.p. doorgeven aan mevrouw A. van Vliet, tel. 372795.

7

Verjaardagen
2 mei de heer B.H. Scholten, Patronaatsstraat 16/05, 83 jaar
3 mei mevr. M.J. Tieleman – de Man, P.C. Hooftstraat 4, 84 jaar.
Zij werden ook al genoemd in het aprilnummer van Onderweg
12 mei mevr. W. Heideman–Hoftiezer, Hoge Veld in Aalten, 87 jaar.
19 mei mevr. H.G. Kuiperij – Florij, V. van Goghstraat 17, 82 jaar.
20 mei de heer H.W. Stronks, Bachstraat 22, 78 jaar.
27 mei mevr. J.H. Heusinkveld – Wanrooy in Antoniushove, 95 jaar.
27 mei mevr. G.J. Wamelink – Geessink, Meekesweg 10, 92 jaar.
27 mei de heer A. Zegwaard, Aaltenseweg 12c, 87 jaar.
Ook hier vast genoemd: zij wordt op 1 juni 80 jaar:
mevr. A.W. Oonk – Westerveld, Oude Winterswijkseseweg 27.
U allen wensen wij, met familie en vrienden, een goede en zo mogelijk gezonde verjaardag, vergezeld van Gods onmisbare zegen. Het
zou mooi zijn als de jarigen een kaartje of een telefoontje uit de gemeente zouden krijgen. Dat geldt ook voor zieken en andere mensen
die een steuntje in de rug nodig hebben.

Bloemengroet

De bloemen uit de kerk zijn, met een groet van u allen, gebracht op:
25 maart bij de familie Lensink, Schatbergstraat 39.
1 april bij de familie Kolthoff, Lisztstraat 9.
8 april bij de familie Kuijt, Frans Halsstraat 10.
15 april bij de familie Olbach, Huttendijk 8.
22 april bij de familie Van Daatselaar, Esstraat 22.

Huwelijksjubileum
Op 3 mei vieren Wim en Willemien te Paske, Oude Winterswijkseweg
20 te Vragender, dat ze 50 jaar geleden in het huwelijksbootje traden. Met kinderen en kleinkinderen staan ze stil bij 50 jaar lief en
leed. Wij wensen hen van harte proficiat en alle goeds voor de toekomst!
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Abraham
Vrijdag 6 april (Goede Vrijdag) kreeg ik op mijn verjaardag visite van
een wel heel bijzondere gast: Abraham. Er waren er zelfs drie in de
voortuin verschenen, als waren het de drie Wijzen uit het Oosten!
Langs deze weg wil ik iedereen van harte bedanken voor alle felicitaties en gelukwensen. Dank voor heel veel leuke en lieve kaartjes, en
de hartelijke gelukwensen door kerkenraad en kindernevendienst bij
het koffiedrinken na de kerkdienst met Pasen. Voor een ieder die het
betreft kan ik nu uit ervaring meedelen: het is helemaal geen straf
om 50 te worden, van harte aanbevolen! Oh ja,... en waar Abraham
nu die mosterd vandaan haalde? Dat kan ik natuurlijk niet zeggen,
vanwege de meer jeugdige lezers van dit blad.
Bli'j waen, Jantjen Hendriksen (uit dialectdienst 22 april)
Bli’j waenn met het laeven,
elke margen waer het lech
dat ons wördt egeven,
as een toegift, zonder recht.
Bli’j waenn mens te waezen,
tussen and’re mensen in,
met mekare, veur mekare;
näöstenhulp, gemeenschapszin.
B’li’j waenn met de liefde
van een echten trouwen vrind,
oorne die wilt luuster’n,
ogen woo-j begrip in vindt.
Bli’j waenn met de aarde,
woo-w op wonen, warken meugt,
wondermooien schepping,
woor wiej van genieten meugt.
Bli’j waenn da-w meugt blieven
kind, hoo old of wie-j ok wordt,
en da-w meugt Vader numen,
onzen Schepper, onze God.
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Kerkenraadsvergadering van 28 maart 2012
•
Via de ingekomen post wordt de kerkenraad geïnformeerd over
het wel en wee van de PVG in het jaar 2011. Het is een goede gewoonte om dit jaarlijks te doen via een jaarverslag. De kerkenraad
neemt met interesse, en dankbaarheid voor het vele werk dat wordt
verzet, er kennis van.
•
De kerkenraad benoemt de heer Niewold tot plaatsvervangend
scriba. De heren ter Horst (diaken) en Koster (kerkrentmeester)
worden herbenoemd tot vervangende moderamenleden.
•
De kerkrentmeesters informeren ons dat de huidige opbrengst
van kerkbalans 2012 nu ruim € 83.000,- is. Vorig jaar was de totale
opbrengst bijna € 84.000,-. Het is verheugend dat de opbrengst op
niveau is gebleven ondanks minder gemeenteleden.
•
Een belangrijk bespreekpunt is de notitie “pastoraat – een voorzet om over door te praten”. Een concept van deze notitie is vooraf
in het ouderlingenberaad aan de orde geweest. De essentie is dat we
gaan van een verzorgende kerk naar een ontmoetende kerk. Er is
sprake van meer tweerichtingsverkeer en meer eigen inbreng.
•
Concreet: we bezoeken mensen, als ze dit zelf aangeven of ernaar vragen of waarvan we weten (uit het verleden) dat ze dat graag
willen (dus de bestaande contacten blijven gewoon bestaan). De ouderen worden door de PVG bezocht vanaf 75 jaar. Dit rondom de
verjaardag. Gemeenteleden vanaf 85 jaar worden rondom de verjaardag bezocht door de wijkouderling of wijkpredikant. De PVG bezoekt deze senioren later in het jaar. Voor het overige geldt dat zowel de ouderlingen als de predikanten op bezoek gaan als ze daarvoor worden gevraagd (rechtstreeks of bijv. via de PVG of familie).
Zieken worden in eerste instantie bezocht door ouderlingen en predikanten. Maar ook hiervoor geldt: we moeten rechtstreeks of via de
familie of PVG worden gevraagd en de zieke moet bezoek op prijs
stellen.
•
De keerzijde hiervan is dat er meer ruimte (een kenmerk van de
ontmoetende kerk) komt voor doelgroepenpastoraat d.w.z. ontmoetingsmogelijkheden waarbij mensen met elkaar in gesprek komen.
De kerkenraad stemt in met de notitie. Met de PVG wordt de werkwijze in een overleg zorgvuldig afgestemd. De verdere concrete invulling en uitwerking wordt besproken in het ouderlingenberaad. U
hoort hierover nog nader.
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•
Ouderling mevrouw Breedijk heeft besloten voortijdig terug te
treden als ambtsdrager wegens persoonlijke omstandigheden. In een
artikel in dit blad licht ze haar besluit zelf toe.
•
In een volgend agendapunt praat de kerkenraad over de instelling van een PR commissie. De achtergrond is: hoe manifesteren we
ons als kerk nog beter. Allereerst is een kleine commissie nodig die
nadenkt over communicatie en hoe deze te stroomlijnen en te verbeteren. Relevante vragen zijn wat willen we, hoe, haalbaarheid, e.d.
In de volgende vergadering zal bekend zijn wie de commissie zal
bemensen. Uitgangspunt is een diaken, ouderling, kerkrentmeester
en predikant.
•
Bij het agendapunt Vorming en Toerusting wordt
het
samenvattend verslag van de gespreksavonden besproken. Hoewel
de belangstelling is teruggelopen was er een goed gespreksthema en
gingen de gesprekken dieper. Het is de bedoeling ermee door te
gaan. V. en T. zal u verder zelf op de hoogte stellen en houden.
Verder memoreert V. en T. een hele mooie avond met ds. Bouma en
de heer Meerdink. Grote complimenten waren er van ds. Bouma voor
onze organist/pianist/cantor de heer Meerdink.
•
De leiding van de Kindernevendienst gaat bespreken hoe verder.
In een reguliere dienst zijn geen tot weinig kinderen aanwezig
•
Hebt u vragen naar aanleiding van de verslagen van de kerkenraadsvergadering? U kunt altijd contact op nemen met de scriba of
een ander lid van de kerkenraad.
Flip de Bruijn, scriba.

Overlijden ds. J. Vos

De kerkenraad heeft bericht ontvangen dat op 17 april 2012 te Emmen is overleden ds. Jacob Vos, emeritus predikant. Ds. Vos heeft de
Gereformeerde Kerk in Lichtenvoorde gediend van 1964 tot 1969.
Lichtenvoorde was zijn eerste gemeente. Na Lichtenvoorde is ds. Vos
predikant geweest in Alphen aan de Rijn, Steenwijk en Emmen, alwaar hij in 1996 met emeritaat is gegaan.
De dankdienst voor zijn leven is gehouden op 23 april in Emmen,
waarna hij in Emmen is begraven.
De kerkenraad heeft in een condoleance zijn vrouw en kinderen laten
weten met droefheid kennis te hebben genomen van het overlijden
en de wens uitgesproken getroost te mogen worden door de woorden
op de rouwbrief uit Ps. 68 vers 20: Dag aan dag draagt Hij ons.
Namens de kerkenraad,
Flip de Bruijn, scriba
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De diaconie ondersteunt de volgende projecten:
Stichting Woord en Daad: Noodhulp droogte Sahelnoodhulp
De situatie in de Sahel is ernstig. Voedselschaarste en ondervoeding
dreigen te ontaarden in een grootschalige humanitaire crisis. Niger,
Tsjaad, Mali en Mauritanië zijn het sterkst getroffen, gevolgd door
Burkina Faso, Senegal en Kameroen. Volgens UNICEF dreigen 1
miljoen kinderen te worden getroffen door de ergste vorm van
ondervoeding.
Het oogstseizoen 2011/2012 was slecht. Beperkte regenval, ook nog
eens ongelijk verdeeld qua periode en plaats, bemoeilijkten het
ploegen en zaaien. In het landelijke gebied veroorzaakte wateroverlast in augustus vorig jaar schade aan woningen, voedselvoorraden en gewassen, gevolgd door nieuwe periodes van droogte.
Het gevolg is een ingrijpend voedseltekort. Het ziet er naar uit dat de
oogst, toch al nooit zo groot, dit seizoen minstens 15 procent lager
uitvalt dan vorig jaar. Graanprijzen stegen in sommige gevallen met
maar liefst 44 procent.
Onze beide partnerorganisaties, CREDO en AEAD, willen samen 900
gezinnen in de provincies, Nord, Centre en Sahel helpen en hun
voedselsituatie verbeteren. Zij ontvangen een pakket van granen,
waarmee zij de komende twee maanden kunnen overleven. 500
ondervoede kinderen worden begeleid en krijgen speciale voeding.
Meer informatie bekijk de website op: www.woordendaad.nl
Ruimte voor anders zijn:
Over ruimte scheppen in kerk en samenleving voor mensen met een
psychische beperking en hun naastbetrokkenen.
In het begin van de 20e eeuw werden mensen met een beperking
door ouderdom, handicap of psychische problematiek in instellingen
ondergebracht en daarmee uit de samenleving geweerd. Tegenwoordig wonen steeds meer mensen gewoon in de wijk.
Als gevolg van de vermaatschappelijking van de zorg doen mensen
met een psychische beperking een steeds groter beroep op hun sociale netwerk. Familieleden, partners, vrienden en andere betrokkenen
nemen een aanzienlijk deel van de ondersteuning en begeleiding op
zich, zodat veel mensen met psychiatrische aandoeningen thuis kunnen (blijven) wonen.
De vermaatschappelijking van de zorg heeft ook gevolgen voor de
plaatselijke kerken, pastores en vrijwilligers, zoals ook blijkt uit het
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Kaski-onderzoek Ruimte voor anderszijn. Steeds meer mensen die
voorheen onder de pastorale verantwoordelijkheid vielen van de
geestelijke verzorging in de instelling, wonen nu in de wijk van een
plaatselijke kerkelijke gemeenschap. Plaatselijke kerkgemeenschappen gaan op zoek naar nieuwe vormen van ontmoeting en drempelverlagende activiteiten. Uit het onderzoek Gewoon Gastvrij is gebleken dat ook inloophuizen en andere vormen van laagdrempelige opvang steeds meer bezocht worden door mensen met een psychische
beperking.
Meer informatie: bekijk de website op: www.ruimtevooranderszijn.nl

In Christus verbonden
Bijna 8 jaar mocht ik als ouderling in de gemeente meewerken. Grote en kleine veranderingen meegemaakt. Terugkijkend op die periode zijn er bijzondere momenten geweest, soms ook gaf de taal
communicatieproblemen. Graag wil ik u hartelijk bedanken voor de
bereidheid om mij te ontmoeten en een gesprek te hebben over alledaagse en soms ook over geestelijke zaken.
Van kinds af aan is de zondag voor mij altijd bijzonder. Dat gevoel is
alleen maar sterker geworden. Feest om zondags naar de kerk te
gaan, elkaar te ontmoeten, maar bovenal met elkaar God te loven en
eer te bewijzen.
Sinds augustus 2011 is hier een grote verandering in gekomen. Wegens de ziekte van mijn echtgenoot is mijn hulp thuis permanent
nodig. Nu kijken en luisteren wij vaak samen naar de kerkdienst op
TV of internet. Dat is wel een zegening van deze tijd.
Wat het moeilijk voor mij maakt is dat ik het kerkenwerk voortijdig
uit handen moet geven terwijl er geen handen zijn om het op te pakken. Het werk in de boomgaard is veel maar werkers weinig. Net als,
dat de voetbalvereniging niet zonder bestuur kan, zo kan Gods werk
geen voortgang vinden zonder ons.
In het geloof dat God ons door dit leven leidt en bijstaat, groet ik u
allen,
In Christus verbonden,
Hanneke Breedijk-Knape
Wij mogen leven door zijn kracht,
De taak door Hem ons toegedacht
Volbrengend als een heerlijk blijk
Van Christus komend koninkrijk.
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Dominee in oorlogstijd
Midden in de oorlog kwam hij naar Lichtenvoorde om hier de eerste
predikant te worden van de Gereformeerde Kerk. Ds. H.S. Rijper
vond samen met zijn verloofde een voorlopig onderdak naast de
bloemenwinkel van Heusinkveld. Helaas was er nog geen pastorie
beschikbaar. Later vond het jonge paar iets meer ruimte, en wel bij
de familie Hulshof – Broekboom. We herinneren ons misschien ds.
Rijpers broze maar toch zo krachtige aanwezigheid bij de laatste
dienst in de kerk aan de Nieuwe Maat op 29 april 2007. Inmiddels is
hij overleden.
In het gedenkboek ‘Tijd die we ons gunden’ van Erik Schokkin vinden
we nadere bijzonderheden over de oorlogsjaren. Onvoorstelbaar, hoe
er geleden is in die tijd. Ds. Rijper schrijft er ingetogen maar zeer
betrokken over. Zijn persoonlijk leed laat hij buiten beschouwing. Op
deze plaats wil ik dat alsnog enige aandacht geven.
Mocht zijn vader, ds. Rijper sr., hem op 30 januari 1944 nog in het
ambt bevestigen, nog vóór Kerst van datzelfde jaar werd vader Rijper vermoord. Dat gebeurde in het beruchte Kamp Amersfoort. Twee
van diens zoons vonden daar ook de dood. Het kamp telde een zeer
groot aantal gevangen genomen predikanten, naar men aanneemt
127 in totaal, van wie er 46 om het leven kwamen.
Op 14 december 2011 werd in Kamp Amersfoort een boek gepresenteerd met de titel ‘Van kansel naar barak’ onder redactie van George
Harinck en Gert van Klinken (Meinema 2011). Het is een eenvoudige
uitgave met vooral veel feiten: namenlijsten, getallen, analyses en
persoonlijke herinneringen.
Een dochter van ds. Rijper sr. wijst ter gelegenheid van deze boekpresentatie de plaats aan waar haar vader en haar twee broers werden vermoord. Zijzelf zat toen met haar moeder en zuster gevangen
in een bunker op hetzelfde kampterrein. Kamp Amersfoort moet een
vreselijk oord geweest zijn Nergens anders in Nederland werden zoveel mensen gefusilleerd, nergens was de behandeling zo wreed. Wie
niet werd vermoord of vrijgelaten werd op transport gesteld naar
Duitsland. De predikanten kwamen veelal terecht in Dachau. Duizenden priesters en dominees uit heel Europa werden daar verzameld en
velen vonden er alsnog de dood. Bekende namen zijn Johannes Kapteyn en Titus Brandsma.
Priesters en dominees bleven in het kamp zoveel mogelijk pastorale
bijstand verlenen. Ook leidden zij erediensten en catechisatiegroe-
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pen, soms openlijk, vaak in het geheim. Het zal ons niet verbazen
dat de oecumene onder die barre omstandigheden kon opbloeien.
Wie waren zij, en waarom werden zij opgepakt? Daar komt geen
eensluidend antwoord op. Van 18 predikanten staat vast dat zij hulp
boden aan onderduikers, maar ook een onwelgevallige preek kon al
aanleiding genoeg zijn (‘hetzende Pfarrer’). We weten het niet, maar
in deze meidagen staan we stil bij deze en al die andere offers die
gebracht werden en bij het wonder van de vrijheid.
Opdat wij niet vergeten.
ds. M. Bouwman – Lasseur
met dank aan Jan Slomp, ‘Predikant en samenleving’, april 2012

Bijbelwerk in Siberiё
Het woord van God moet worden gebracht tot aan de ‘uiteinden van
de aarde’ (Handelingen 1:8). Voor Alexei Bulatov, directeur van het
Russische Bijbelgenootschap, voelt dat ook echt zo. Elk jaar gaat hij
met een aantal collega’s naar afgelegen dorpen in Siberiё om daar
bijbels en kinderbijbels te brengen.
De mensen leven daar geïsoleerd en onder barre omstandigheden.
Ze zijn verwonderd en blij als ze zien dat de mensen van het Bijbelgenootschap hen niet vergeten en het er voor over hebben wekenlang te reizen om hen op te zoeken, te bemoedigen en te voorzien
van bijbels. ‘En’, zo voegt Bulatov er aan toe, ‘dat willen we blijven
doen, zolang het mogelijk is’.
Dat laatste is niet vanzelfsprekend. De steun aan bijbelwerk loopt
terug, terwijl de vraag – of moeten we zeggen ‘honger’ – naar bijbels
toeneemt.
Een reden te meer om ons in het nog altijd rijke Nederland in te zetten voor dit fantastische werk!
Namens de werkgroep van het NBG
Nonja Kip
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Seniorenmiddag
Mevrouw De Bruijn opende deze middag met een meditatie uit Samuel 12:23. ‘David had veel verdriet toen zijn kind ernstig ziek was.
Hij bad, wilde niet meer eten en sliep op de grond. Toen het kind
overleden was pakte hij zijn gewone leven weer op, omdat het geen
zin had nog langer te vasten. Het kind komt niet terug; ik ga naar
hem toe. Hij troostte zijn vrouw en liet zijn verdriet los, ook al zal
dat niet gemakkelijk zijn geweest’.
Voor deze middag hadden we de heer Baarsma uitgenodigd, voor
velen een bekende Lichtenvoordenaar. Hij werkt bij PUM, een vrijwilligersorganisatie met experts op velerlei gebied. Ondernemers helpen, op verzoek, ondernemers in ontwikkelingslanden. Het hoofdkantoor staat in Den Haag. De managers worden naar 70 landen uitgezonden. Coördinatoren hier hebben contact met lokale vertegenwoordigers en zoeken hier een expert bij de vraag uit het betreffende land, vaak is dit na grote rampen.
De heer Baarsma is deskundig op het gebied van de meubelindustrie.
Als er een meubelbedrijf in een land weer goed draait, probeert hij in
Nederland bedrijven te vinden die voor deze meubels belangstelling
hebben. Zo kan dit ook iets betekenen voor het Nederlandse bedrijfsleven. Het is belangrijk dat je je aanpast aan het land waar je bent.
Er is vaak corruptie en armoede, maar ook prachtige natuur en lekker eten. Naast het vakmanschap is er geen zakelijkheid, het zijn
allemaal lage lonen landen, veel sociaal verantwoordelijkheidsgevoel
en een drang naar export. Daarom wordt er hard gewerkt bij de
PUM.
De meeste kosten worden betaald uit ontwikkelingshulp.
De heer Baarsma is in heel wat landen geweest o.a. in Indonesiё na
de vulkaanuitbarsting op Java, in Rusland, Georgiё, Kirgiziё en Guatemala. Hij is een boeiende verteller, je merkt dat hij deze vorm van
hulpverlening met hart en ziel doet.
Het was een bijzonder interessante en leerzame middag, waarbij we
beseften hoe goed we het in Nederland hebben.
Met een dankwoord door mevrouw De Bruijn en een hartelijk applaus
was deze laatste middag van het seizoen ten einde, want in mei
hebben we ‘het reisje’.
Op maandag 21 mei a.s. vertrekken we om 11.00 uur vanaf het parkeerterrein achter Albert Heijn voor een mooie rit door de noordelijke
Achterhoek naar Laren voor het diner. Daarna gaan we naar het

16

Oranjemuseum in Diepenheim, waar we afsluiten met koffie en
‘Amaliagebak’. Terug in Lichtenvoorde staat om ± 18.15 uur de koffie klaar in de Johanneshof.
Net als vorig jaar gaat ‘Groenlo’ ook weer mee. We hebben een grote
bus, dus als u denkt, ik zou wel mee willen, geef u dan vóór 10 mei
op bij mevrouw Kip, telefoon 37 24 67. De kosten bedragen € 20,--.
En bent u wat moeilijk ter been: de rolstoel of rollator kan mee!
We hopen dat we weer veel mensen mogen begroeten.
Namens de Protestantse Vrijwilligers Groep
Joke Lubbers

Synode PKN vergaderde in Lunteren
De generale synode van de Protestantse Kerk in Nederland kwam op
19 en 20 april jl. in voorjaarsvergadering bijeen in het congrescentrum De Werelt in Lunteren. Naast een aantal agendapunten, die
betrekking hebben op benoemingen, wijzigingen van de kerkorde en
de voortgangsrapportage over in het verleden genomen besluiten,
werd er gesproken over de ambtsvisie die ten grondslag ligt aan de
kerkorde. Daarnaast kwamen in het verloop van de vergadering aan
de orde de verplichte nascholing van predikanten, de bezuinigingen
in het dovenpastoraat, de vorming van een ICCO-coöperatie (ontwikkelingssamenwerking) en de omgang met de sociale media. De
notitie over de ambtsvisie kwam op de eerste dag uitvoerig aan de
orde. Verschillende afgevaardigden vonden de notitie aan de magere
kant en te weinig vanuit een historisch besef over het kerkelijk ambt
doordacht. Ook waren er afgevaardigden, die van mening waren dat
de ambten in de kerk meer op de eigentijdse situatie moesten worden afgestemd. Zo zou niet meer gesproken moeten worden van het
ambt van 'ouderling' maar zou hiervoor een meer eigentijdse benaming moeten worden gekozen. Ook zou er een verbinding moeten
worden gelegd met de verhouding ambt en gemeente en in het verlengde hiervan met het algemeen priesterschap van alle gelovigen.
In het vervolg van de vergadering werd gesproken over de handreiking over het gebruik van sociale media (o.a. twitter, facebook, linkedin). Deze handreiking wordt opgenomen als aanhangsel bij de
vorige jaar vastgestelde beroepscode voor predikanten en kerkelijk
werkers. In de bijeenkomst van vrijdag kwam de permanente educatie van predikanten en kerkelijk werkers opnieuw aan de orde. De
vorige regeling vond men vanuit verschillende geledingen van de
kerk te verplichtend waardoor deze te weinig ruimte liet voor eigen
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initia-tieven. De nascholing voor predikanten wordt per september
2012 verdeeld in drie delen van ongeveer een maand. Een deel moet
worden aangevuld met studieactiviteiten uit een door de kerk aangestuurd aanbod. Het volgende deel mag ook elders ingevuld worden
bij een door de kerk erkende instantie. Deel drie (maximaal 170 uur)
kunnen de predikanten geheel zelf invullen. Kerkelijk werkers hebben
alleen recht op de eerste twee delen van de nascholing. Voor hen is
het aantal studiepunten verminderd van 420 naar 350 uren. De wijzigingen in de aanvankelijk regeling voor de nascholing hebben het
voordeel dat predikanten meer vrijheid krijgen voor de eigen invulling. Het een en ander moet in de regelgeving nog worden aangepast. Er komt geen verplichte juniorfase voor predikanten in de Protestantse Kerk. Wel zal er meer aandacht komen voor het ingroeien
van jonge predikanten in de kerkelijke gemeenten en het gemeentewerk. Ook zullen er op kerkenraadniveau verplichte 'jaargesprekken' met o.a. predikanten worden georganiseerd. In de synodevergadering werd eveneens gesproken over de bezuinigingen op het
dovenpastoraat. Het voornemen is om het aantal arbeidsplaatsen
voor het dovenpastoraat per 1 september terug te brengen van 2
naar 1.5 fte. Vanuit het dovenpastoraat zijn hiertegen ernstige bezwaren ingebracht. Aan de classes is verzocht hiermee adhesie te
betuigen. In een volgende synodevergadering zal hierover definitief
worden beslist. In de vergadering van vrijdag werd goedkeuring gegeven voor het vormen van een zogenaamde ICCO-coöperatie. Dit
laatste betekent een nauwere samenwerking van Kerk in Actie met
andere hulporga-nisaties, die in het buitenland op het gebied van
ontwikkelingswerk werkzaam zijn.
Namens de classis Winterswijk,
S. Kuijt

Uit de gemeente
Ria en Fons Stapelbroek (Goudvinkstraat 107) luisteren altijd naar de
kerktelefoon. Vandaar dat ze graag iets via Onderweg willen delen,
want in de kerk zullen ze u niet tegenkomen. Naast zorgen waar zij
altijd al mee te maken hebben is er nu extra zorg vanwege ziekte
van Fons. De behandeling is gestart en ze hopen dat deze zal aanslaan. Het is een spannende tijd voor hun gezin. Een teken van meeleven zal zeker goed doen.
Via Marja Koster
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Brazilië groep
Nog maar drie maanden, dan vertrek het
vliegtuig naar Brazilië, met de zeven jongeren
en hun drie begeleiders! De contacten komen
op gang, het programma is inmiddels zo goed
als rond en de kennis over Brazilië neemt
langzamerhand toe.
Wat leuk is om te zien: de groep is inmiddels
echt een groep geworden! En dat is belangrijk
als je straks ver weg zit en dicht op elkaars lip!
Verschillende activiteiten samen doen, draagt daar aan bij. Wat is er
allemaal weer gebeurd? Pieter ten Broeke, een van de jongeren, doet
verslag.
Braziliëdienst Neede
Zondag 25 maart was er een dienst in Neede die geheel in het teken
stond van Brazilië. De gebeden en liederen waren deels in het Nederlands en deels in het Portugees (de taal van Brazilië). Met de preek
en een verhaal werd duidelijk gemaakt hoe de situatie van de inheemse bevolking in Brazilië is: hun land is hen afgenomen, maar
degenen die nu op hun land wonen hebben dat land al honderden
jaren in hun bezit. Hoe los je zo’n kwestie op een eerlijke manier op?
Er werd een Braziliëquiz ‘petje op, petje af’ gehouden, met allemaal
vragen over diaconaal werk, het land Brazilië en de reis die wij gaan
maken. De winnaar won een Braziliaanse cake. Er was muzikale ondersteuning van twee jongeren, die onder andere de CopaCabana
speelden. De ‘geldthermometers’ werden gepresenteerd, die in de
kerk komen te hangen. Op één van deze thermometers komt te
staan hoeveel geld wij ingezameld hebben voor het werk van Comin,
de organisatie die wij gaan bezoeken, en op de andere hoeveel wij
verzameld hebben voor de bekostiging van onze reis. Na afloop
hoorden we veel positieve reacties bij de koffie, dus we kijken tevreden terug.
Paasnacht Eibergen
In de nacht van 7 op 8 april, de paasnacht, hebben wij de nacht wakend doorgebracht in de kerk in Eibergen. We begonnen om 22.00
uur met de paasnachtdienst, een mooie dienst met een belijdenis en
doop. Vervolgens hebben we elk uur een andere activiteit gedaan,
voorbereid door twee van ons. In het begin was er een aantal ge-
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meenteleden dat ook meedeed met ons programma. We begonnen
met ‘orgelpijpblazen’: muziek maken door op orgelpijpen te blazen.
Vervolgens hebben we een quiz gedaan over Brazilië. Daarna hebben
we een improvisatiespel gedaan. Een aantal van ons heeft paaseieren geschilderd. Af en toe was het voor sommigen lastig wakker te
blijven, maar dat lukte, onder andere door een ‘silent disco’: koptelefoons waardoor we allemaal dezelfde muziek hoorden, maar waar de
buurt geen last van had. Er is ook veel muziek gemaakt op gitaar,
saxofoon, piano en orgel. Tegen de ochtend hebben we het ontbijt
klaargezet voor 132 mensen die in de kerk kwamen ontbijten. Daarna maakten we nog even een korte wandeling door Eibergen, waarna
we ontbeten hebben. Het was indrukwekkend om de nacht wakend in
de kerk door te brengen en de paasnacht zo met elkaar te beleven.
Een deel van de nacht is gefilmd door Berkelland TV, en het filmpje
dat hiervan gemaakt is, is te vinden op www.berkellandtv.tv.
Namens de jongeren en de steungroep,
Wat is er nog meer gebeurd in April?
• Er zijn weer spaardoosjes uitgedeeld en op 1e Paasdag ingeleverd. De opbrengst was in Eibergen € 271,39 en kan nog oplopen
met spaardoosjes die later werden ingeleverd. De opbrengst in
Neede en Groenlo is nog niet bekend.
• Er zijn op Palmpasen mooie bloembakjes rondgedeeld aan de
mensen boven de 85 jaar in Eibergen
• En gemeenteleden, ook in Eibergen, tussen de 25 en 40 jaar
hebben een Paaskaart ontvangen, rondgebracht door de jongeren
en een aantal begeleiders.
Namens de jongeren en de steungroep,
Liesbeth Speelman

Solidariteitskas 2012
“Van gemeenten voor gemeenten: als het erop aankomt.”
Elk jaar in het voorjaar ontvangen alle (doop)leden van de Protestantse Kerk Nederland het verzoek een bijdrage over te maken ten
behoeve van de zogeheten Solidariteitskas onder het motto “Van
gemeenten voor gemeenten: als het erop aankomt.”. De gevraagde
bijdrage is € 10 en is per acceptgiro te voldoen.
Wij bevelen dit verzoek van harte bij u aan.
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Ook al merken we het in de dagelijkse gang niet altijd: als plaatselijke gemeente zijn we binnen de Protestantse Kerk verbonden met de
gemeenten in andere plaatsen. En soms gaat het in een gemeente
even wat minder goed. De Solidariteitskas is in het leven geroepen
om gemeenten te ondersteunen die tijdelijk een overbrugging nodig
hebben.
Daarnaast wordt het fonds gebruikt om kerkelijke activiteiten te betalen die noodzakelijk zijn, maar die niet door één gemeente op te
brengen zijn. Vooral voor het pastoraat, zoals voor dovendiensten en
pastoraat voor de koopvaardij. Of voor binnenvaartschippers die veel
onderweg zijn. Het zijn maar een paar voorbeelden van activiteiten
die alleen met elkaar kunnen worden uitgevoerd. Om dit alles mogelijk te maken, is er een financiële bijdrage van alle leden van de Protestantse Kerk nodig.
Als protestantse gemeente zijn wij verplicht om voor ieder (doop)lid
€ 5 af te dragen aan deze Solidariteitskas.
Wanneer wij echter door deze actie meer inkomsten krijgen dan deze
verplichte afdracht, dan komt dat ten goede aan onze eigen gemeente. Daarom vragen wij u in deze brief om een bijdrage van € 10,=.
Een klein bedrag, maar van grote waarde.
Mogen wij rekenen op uw solidariteit en uw bijdrage aan de opbouw
en het voortbestaan van de gemeenten en het bovenplaatselijk werk
binnen de Protestantse Kerk?
Ter illustratie: Ook gedurende het jarenlange restauratietraject van
onze Johanneskerk en bij de realisatie van de Johanneshof zijn bedragen vanuit de Solidariteitskas ontvangen.
Wilt u nog meer weten over de Solidariteitskas? Neem dan contact
op
met
uw
kerkenraad
of
kijk
op
de
website:
www.pkn.nl/solidariteitskas.
Alvast hartelijk dank voor uw bijdrage!
Namens het college van kerkrentmeesters,
Gerard van Lochem, voorzitter
N.B. Indien u uw bijdrage over wil maken via internet bankieren,
verzoeken wij u nadrukkelijk de 4 x 4 cijferige code van de acceptgiro te vermelden in uw overboeking.
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Palmpasen en Pasen
‘Lef doet leven’ was de titel van het
project van de kindernevendienst in de
40-dagentijd. Om een boodschap te
laten horen die anders is dan anders
moet je lef hebben. Lef is ook het Hebreeuwse woord voor hart. Met een
kloppend hart begint het leven. In de
40-dagentijd zijn we op weg gegaan
naar het nieuwe leven van Pasen. Laat
je hart kloppen met lef. We hebben
leuke dingen gedaan op weg naar Pasen. Zondag 1 april (Palmpasen) hebben we palmpasenstokken gemaakt en
versierd en was er een heuse palmpasenoptocht in de kerk.

Eerste paasdag zongen we in de kerk het laatste
couplet van het projectlied:
Adem vrij, God heeft het je gegeven
En Hij geeft het ieder mensenkind.
Adem vrij, sta open proef het leven,
Leven dat vandaag opnieuw begint.
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Pasen, alle posters hangen nu in de kerk. Op de foto zijn enkele kinderen druk bezig met het eieren zoeken in de kerk.
Aansluitend aan de dienst op 1e paasdag
was er tijdens het koffiedrinken een traktatie van dominee Hans Hinkamp vanwege zijn ontmoeting met Abraham eerder
die week. Namens de kerkenraad hield
Sjors Tamminga een toespraak en waren
er felicitaties met een attentie en natuurlijk was er ook nog een klein cadeautje
namens de kindernevendienst.

Voor meer foto’s. Kijk even in het fotoalbum op
www.pkn-lichtenvoorde.nl
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Erik Schokkin

Het volgende nummer. . .
. . . kunt u verwachten in de week voorafgaand aan zondag 5 juni
De kopij moet uiterlijk woensdag 22 mei, voor 15.00 uur zijn
ingeleverd bij:
•

Grietje Bijker – Middelbrink, Lisztstraat 4, tel. 374740

Let op: Deze maand en voor het juli/augustusnummer niet bij Jan
Gillissen
Kopij bij voorkeur per E-mail of op memostick aanleveren. E-mail
aan grietjebijker1@chello.nl
Elektronisch aangeboden kopij zullen wij zelf in het juiste lettertype
en in de juiste afmetingen opmaken. Handgeschreven teksten zullen
door ons worden getypt.
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ONDERWEG IN JUNI
Geloven, wat is dat eigenlijk?
De laatste AKZ dienst. Anders Kerk Zijn dienst. Een groepje buigt
zich over een deel van Handelingen (11 vers 1 tot 18). Moeilijk verhaal. En toch komt het door er samen naar te kijken en door er samen over te praten wat dichterbij. Het verhaal laat zien dat voor God
in principe iedereen gelijk is. Ongeacht de regeltjes en regels waar
iemand zich aan houdt. Regeltjes die horen bij het geloof dat iemand
heeft. Rare uitdrukking trouwens. Een geloof hebben. En wat is geloof, wat is geloven eigenlijk? Moet je het voor jezelf houden? Moet
je ermee te koop lopen? Moet je het opdringen aan anderen omdat
je het zelf zo belangrijk vindt? Allemaal vragen die aan de orde komen. Geen pasklare antwoorden. Wel het besef dat opdringen niet
werkt. Dat de toon belangrijk is. Dat het moment er toe doet. Dat je
niet gaat voor overtuigen, maar voor getuigen. En dat dat om wijsheid vraagt.
In het verhaal in Handelingen zien we Petrus. Gelovige Jood. Zich
houdend aan de regels die hij van huis uit leerde. En we zien een
Romein, een heiden. Niet besneden. Niet de regels van de Joden volgend. Maar wel vol ontzag voor God. En goed voor de armen. God
brengt Petrus en die heiden samen. Na het lezen van het verhaal
merkt iemand op: Geloven gaat niet om regels. Geloven is leven. En
doorpratend beaamt de rest dat. Natuurlijk niet fysiek leven, ademhalen en eten om in leven te blijven. Maar leven zoals het bedoeld is.
Zoals het ons in de kern is doorgegeven. God liefhebben bovenal, en
je naaste als jezelf. Dat deed Petrus. Dat deed die Romeinse hoofdman. En waar mensen dat doen wordt Gods geest zichtbaar.
Mooie opdracht voor ons allemaal. LEVEN met hoofdletters. Dat
houdt ons gaande. En waar GELEEFD wordt, daar wordt Gods geest
zichtbaar! Thuis of op vakantie. Wetend dat in Gods ogen alle mensen gelijk zijn. Hier en over de grens. Wat woorden van de dichter
Hein Stufkens voor de komende maanden, voor onderweg:
Laat ons maar van liefde zingen,
laat ons maar de dood weerstaan,
laat ons maar elkaar omringen
met de moed om door te gaan.
marja
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Kerkdiensten
zondag 3 juni
10.00 uur

Zondag Trinitatis (wit)
Ds. J.J. Hinkamp Heilig Avondmaal
Welkom: de heer De Bruijn
Deurcollecte: KIA Werelddiakonaat

zondag 10 juni
10.00 uur

Eerste zondag na Trinitatis (groen)
Ds. J.J. Hinkamp
Welkom: de heer Tamminga
Deurcollecte: Family Help Program

zondag 17 juni
10.00 uur

Tweede zondag na Trinitatis (groen)
Ds. J.P. Prenger
Welkom: de heer Koster
Deurcollecte: Pastoraat

zondag 24 juni
10.00 uur

Eerste zondag van de zomer (groen)
Ds. J.J. Hinkamp
Welkom: de heer Schokkin
Deurcollecte: Werkgroep Herold

zondag 1 juli
10.00 uur

Tweede zondag van de zomer (groen)
Ds. J.J. Hinkamp
Welkom: de heer Schokkin
Deurcollecte: Jeugdwerk P.K.N.

Elke zondag is er na de dienst koffiedrinken de Johanneshof.
Er is gelegenheid tot bediening van de Heilige Doop in overleg met
de predikant. Vriendelijk verzoek: wilt u a.u.b. wel tijdig contact nemen zodat de gemeente deelgenoot kan worden gemaakt van dit
feestelijk gebeuren.
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Bij de kerkdiensten
Zondag 3 juni vieren we, in de beslotenheid van de kring, als gemeenschap de verbondenheid met onze Heer in de viering van het
Heilig Avondmaal. Ook de kinderen zijn van harte welkom aan tafel.
We zullen er voor zorgen dat er voldoende ruimte aan tafel is.
Zondag 1 juli wordt het een feestelijke dienst. We staan stil bij het
feit dat we als Protestantse Gemeente ons eerste lustrum mogen
vieren: 5 jaar PKN Lichtenvoorde. Tijd voor bezinning en om te vieren!

Kerk-zijn is omzien naar elkaar!
Lief of leed? Ziekte of zorgen? Ziekenhuisopname? Wilt u bezoek
namens de kerk? Laat het ons weten! U kunt dit doorgeven aan uw
wijkcontactpersoon of uw predikant.
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Deurcollectes juni
Zondag 3 juni
KIA, werelddiaconaat
Het reduceren van het aantal hiv besmettingen en het verbeteren
van de situatie voor mensen die hiv geïnfecteerd zijn geraakt zijn de
belangrijkste doelstellingen van een aantal partnerorganisaties van
Kerk in Actie in het westen van Nepal. Voorlichting, individuele counseling, maar ook hiv/Aids testen, medicatie en training van gezondheidspersoneel zijn onderdelen van het werk van deze partners (INF
Paluwa, NauloGhumti en Sakiya Sewa Samaj). Via deze werelddiaconale collecte maakt uw kerk dit belangrijke werk mogelijk.
Zondag 10 juni

Family Help Program

Zondag 17 juni

Pastoraat

,

Zondag 24 juni

Werkgroep Lichtenvoorde - Herold

Opbrengsten collectes april.
5 april
7 april
8 april
15 april
22 april
29 april

Kerkradio
JOP paascollecte
Paascollecte
Eigen project Comin
Eredienst en kerkmuziek
Onderhoud

Opbrengst bezoek kerkradio busjes

€
€
€
€
€
€

26,00
28,65
160,56
92,95
145,83
76,70

€ 281,11

Namens de diaconie:
Jeroen Wildenbeest

4

AGENDA
6 juni Inloopmorgen
13 juni Inloopmorgen
13 juni Verg. Bestuurscie.
15 juni Open tafel
20 juni Inloopmorgen
20 juni Ouderlingenberaad
26 juni Beheerscie. Vredehof
28 juni Moderamen
28 juni Kerkrentmeesters
30 juni Kledingbeurs

Adelaarswiek
Adelaarswiek
Richtershof
Richtershof
Adelaarswiek
Richtershof
Richtershof
Richtershof
Richtershof
Ni`je Wehmerhof

09.30
09.30
20.00
11.30
09.30
20.00
20.30
10.00
20.00
09.00

uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur

Wie een vergadering of andere bijeenkomst belegt, wordt verzocht
dit te laten vermelden in de Agenda van Onderweg, althans voor zover het met de kerk te maken heeft.
S.v.p. doorgeven aan mevrouw A. van Vliet, tel. 372795.
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LEVENSBERICHTEN
Verjaardagen
Mevr. A.W. Oonk – Westerveld, Oude Winterswijkseweg 27, jarig op
1 juni. Zij werd al genoemd in het meinummer van Onderweg.
5 juni de heer E.J. Wamelink, Switbertushof 29, 84 jaar.
11 juni de heer J.H. Schutte, Potgieterstraat 20, 83 jaar.
15 juni de heer G.J. Kuiperij, Vincent van Goghstraat 17, 81 jaar.
21 juni mevr. M. Koelmans in Antoniushiove, 80 jaar.
22 juni mevr. H. Schutte – Wamelink, Potgieterstraat 20, 82 jaar.
23 juni de heer F.H. ter Haar, Middachtenstraat 41, 89 jaar.
26 juni mevr. M.J. de Harder – Polderman in Antoniushove, 92 jaar.
U allen wensen wij, met familie en vrienden, een goede en zo mogelijk gezonde verjaardag, vergezeld van Gods onmisbare zegen. Het
zou mooi zijn als de jarigen een kaartje of een telefoontje uit de gemeente zouden krijgen. Dat geldt ook voor zieken en andere mensen
die een steuntje in de rug nodig hebben.

Bloemengroet
De bloemen uit de kerk zijn, met een groet van u allen, gebracht op:
29 april bij mevr. ds. R. Willems in Groenlo.
6 mei bij de fam. Konink, Edisonstraat 2 en
de fam. Aalbers, Franciscanerhof 8.
13 mei bij mevr. Van der Kieft, Huininkmaat 13.
20 mei bij de fam. Doornink, G.J. Doorninkweg 1.
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In memoriam Herman Johan te Lindert
Zaterdag 19 mei namen we, in een goed bezochte uitvaartdienst in
de Johanneskerk, afscheid van Herman te Lindert. Boer in hart en
nieren, die noodgedwongen moest afbouwen. Met de jaren werd zijn
gezondheid steeds kwetsbaarder. Een slepende en slopende spierziekte won meer en meer terrein. Dat hij beperkt werd in zijn mogelijkheden nam hij voor lief. Zolang hij met scootmobiel of rollator nog
wat rond kon komen in en rond de boerderij aan de Meddoseweg
wilde hij (zoals hij zelf zei) nog wel graag even verder.
Maar ook zijn hart kreeg het zwaar te verduren. De afgelopen tijd
was een ziekenhuisopname regelmatig noodzakelijk. Nadat zijn pacemaker hem al enkelen keren (maar niet zonder pijn of schade)
over de streep had getrokken, terug in het land van de levenden,
kwam zondag 13 mei (toch nog onverwacht) het einde. Een hartstilstand betekende het einde van een bewogen leven.
Het kunnen genieten van de kleine dingen van het leven, zoals de
natuur van het veen, gesprekken aan de keukentafel, luisteren naar
geesteklijke muziek (en vroeger zelf als koorlid), de koeien en het
jongvee en de paarden in de wei, gaven kleur aan zijn leven.
Verdriet was er toen in 1987 hij en zijn vrouw Janny afscheid moesten nemen van hun zoon André, 3 ½ jaar oud ten gevolge van complicaties die er vanaf de geboorte waren. Het is iets dat je meeneemt
op je levensweg.
Met woorden uit Psalm 103 én met de belijdenistekst “Wees getrouw
tot de dood en Ik zal u geven de kroon des levens” mochten we
troost vinden in de woorden van het geloof, dat God doorgaat waar
wij moeten loslaten. In dat geloof leefde en stierf Herman te Lindert,
70 jaar oud. Dat God degenen die zijn leven deelden, zijn vrouw
Janny en zoon Henri en Linet mag troosten in hun verdriet.
ds. J.J. Hinkamp
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Gedenkplaquette Onderduikersbrug
Eerbetoon aan Willem en Dina Geurink
Op zaterdag 5 mei, Bevrijdingsdag, werd onder toeziend oog van
wethouder Wentink van de gemeente Oost-Gelre de gedenkplaquette
van Willem en Dina Geurink op de ‘Onderduikersbrug’ onthuld door
twee van hun kleinkinderen.
De ‘Onderduikersbrug’ ligt in de nieuwbouwwijk Flierbeek in Lichtenvoorde, aan de Derde Broekdijk, dichtbij de plek waar de boerderij
van Willem en Dina Geurink heeft gestaan. Willem Geurink is bekend
als verzetsstrijder uit de Tweede Wereldoorlog. In de Tweede Wereldoorlog bood het gezin van Willem en Dina Geurink in hun boerderij onderdak aan vele onderduikers, o.a. de joodse familie Levy uit
Varsseveld. De fam. Levy moest op 10 april 1943 verhuizen en dat
was het moment om te verdwijnen. De drie zonen (John, Helmuth en
Leon) werden ondergebracht in de schuilkelder bij de fam. Geurink,
die gemaakt was in het varkenshok en afgedekt werd met een deksel.
John Levy heeft zich de afgelopen jaren ingezet om een tastbaar en
blijvend eerbetoon te brengen aan de fam. Geurink. In 2009 is een
deel van de nabijgelegen Martin Leliveltstraat al omgedoopt in de
Willem Geurinkstraat. De nu 87-jarige John Levy verricht destijds de
officiële onthulling, helaas kon hij i.v.m. ziekte niet bij de onthulling
van de gedenkplaat aanwezig zijn.
Op de plaquette bij de ‘Onderduikersbrug’ is het silhouet van de
boerderij zichtbaar en staat als onderschrift: ‘Ter herinnering aan de
boerderij van Willem en Dina Geurink gelegen aan de 3e Broekdijk
waar tijdens de 2e WO meerdere onderduikers verbleven’.
Willem Geurink is ook een naam die je in de hele geschiedenis van
de gereformeerde kerk van Lichtenvoorde vaak tegenkomt. Naast zijn
rol in het verzet en de zorg voor
onderduikers was hij nauw betrokken bij het vele en zeker in het begin van de opbouw van de kerk in
de oorlogsjaren intensieve kerkenwerk. Maar ook daarna; meer dan
25 jaar vervulde hij verschillende
functies binnen de gereformeerde kerk van Lichtenvoorde. Hij zal er
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vast niet mee eens zijn geweest dat zijn naam hier wordt genoemd.
Een van zijn bekende gezegdes was namelijk: ‘Je moet mij niet verheerlijken, daar doe ik het niet voor. Ik deed het omdat ik het moest
doen’. Wethouder Wentink memoreerde bij de onthulling van de plaquette dat mensen als Willem en Dina Geurink ons respect verdienen.
Ook in een periodiek van de vereniging voor oudheidkunde te Lichtenvoorde (de Lichte voorde no. 44) wordt hierbij uitgebreid stilgestaan: ‘Willem en Dina Geurink twee mensen om niet te vergeten’.
Wie waren Willem en Dina Geurink nu eigenlijk? Wat bewoog hen om
mensen die met de dood werden bedreigd met gevaar voor eigen
leven liefdevol in hun midden op te nemen. Een vraag die vrij eenvoudig te beantwoorden is. Die twee mensen waren nu eenmaal zo.
Ze dachten bij veel wat ze deden voor de onderduikers niet eens na.
Hun gevoel van medemenselijkheid, gerechtigheid, eer en een onwankelbaar vertrouwen in God, zette hun handelen in beweging; een
automatisme, onvoorwaardelijk aangestuurd vanuit een waarlijk verinnerlijkt besef van normen en waarden.
Voor hun grote verdienste tijdens de Tweede Wereldoorlog zijn Willem en Dina Geurink geëerd met de Yad Vashem-onderscheiding.

Op 14 mei 1990 ontving het echtpaar Geurink uit handen van de
burgemeester van Wisch deze onderscheiding: een medaille met bij-

9

behorend certificaat van eer en een boom die speciaal voor hen in
The Avenue of the righteous at Yad Vashem on Mount of Remembrance te Jeruzalem is geplant.
Yad Vashem is een Israëlische stichting die aandacht besteedt aan
hen die zich in de oorlog verdienstelijk hebben gemaakt met het redden van joodse mensen. Het instituut baseert zijn activiteiten op Jesaja 56 vers 5: Ik geef hen in mijn huis en binnen mijn muur een
gedenkteken en een naam, beter dan mijn zonen en dochters; Ik
geef hun een eeuwige naam die niet uitgeroeid zal worden.
Erik Schokkin

Cursus websites bouwen
Om mensen wereldwijd te bereiken met de bijbel wordt het Internet
steeds belangrijker. De bijbelgenootschappen maken graag gebruik
van het wereldwijde web. Maar lang niet alle bijbelgenootschappen
hebben de mogelijkheid om een website op te zetten en te onderhouden. De UBS, de Wereldbond van Bijbelgenootschappen, biedt
daarom elk bijbelgenootschap een sjabloon aan om een eigen website te bouwen en een cursus om die website te onderhouden en uit te
bouwen.
Vorig jaar november deden bijbelgenootschappen uit de regio
Aziё/Pacific mee aan een training. Vilomena Dauti, een van de deelneemsters zei: ‘Ik voel me heel gezegend dat ik hier mag zijn en ik
leer heel veel over het ontwikkelen van een website. Ik bid dat onze
nieuwe website een zegen mag zijn voor de mensen die de site bezoeken’. Lufingo Sadiki van het Bijbelgenootschap van Tanzania, vult
aan: ‘We hebben al drie jaar gewacht op een nieuwe website. God
heeft onze gebeden verhoord.’
Er zijn zeker twintig bijbelgenootschappen die op dit moment nog
geen goed functionerende website hebben. In 2012 wil de UBS ook
hen de gelegenheid geven om hun eigen site en Facebook-pagina’s
te ontwikkelen.
De deelnemers zijn vaak niet in staat zelf de kosten voor deze cursus
te dragen. Een reden te meer om ons ook in Nederland voor hen te
blijven inzetten, zodat ook nieuwe generaties worden bereikt met het
Woord van God.
Namens de werkgroep van het NBG
Nonja Kip
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De diaconie heeft de volgende projecten
ondersteund:
Het Liliane fonds
Het Liliane Fonds wil de wereld openen voor kinderen en jongeren
met een handicap in ontwikkelingslanden. Zodat ze kunnen meedoen
en meetellen in hun gemeenschap.
Samen met lokale contactpersonen zorgen we voor directe, persoonsgerichte en kleinschalige hulp op maat. Met persoonlijke aandacht en (para)medische en sociale revalidatie stimuleren we de
groei van het kind. Tegelijkertijd proberen we de omgeving te ontsluiten en de toekomstkansen van het kind te verbeteren door onderwijs, werk en inkomen. Een behoorlijk bestaan is geen gunst, het
is een basisrecht van elk kind.
Meer informatie: bekijk de website op: www.lilianefonds.nl
Stichting Gave
Duizenden asielzoekers komen de laatste decennia naar ons land.
Somaliërs, Irakezen, Afghanen, Iraniërs, Soedanezen, Armeniërs en
veel andere nationaliteiten. Achter hen ligt een vaak pijnlijk leven
van politieke terreur, burgeroorlog of armoede. Voor hen wacht de
onzekere toekomst. God vraagt om de vreemdeling lief te hebben.
Hen gastvrij welkom te heten en het Evangelie met hen te delen.
Gave begeleidt daarom plaatselijke christenen vanuit de kerken bij
het werk onder asielzoekers en is op diverse andere manieren actief
in het leggen van contacten tussen Nederlandse christenen en
asielzoekers.
Gave helpt kerk en vluchteling om samen Christus te volgen.
Meer informatie: bekijk de website op: www.gave.nl

11

In vreemde dienst
Het was niet echt in een vreemde dienst, het was gewoon in onze
eigen kerk, maar het was toch ‘vreemd’. Hemelvaartsdag, 9.50 uur:
Zo’n 16 mensen uit Groenlo en Lichtenvoorde hebben zich in de kerk
verzameld om samen met elkaar na te denken over Hemelvaart en
over enkele vraag: Hoe houd jij het vol? Wat inspireert je? Waarom
blijf je lid van de kerk en waarom kom je naar de diensten?
Een gezamenlijke dienst met Groenlo en dan met zo weinig mensen..
Maar ja, ik houd mezelf altijd voor: het gaat niet om de aantallen,
het gaat om wat je met elkaar beleeft. Nadat de Groenlose organist
de sleutel van het orgel eindelijk gevonden had, konden we bijna
beginnen.
Plotseling kwam er echter een grote groep met jongeren (tussen de
17 en zo’n beetje 23 jaar in) de kerk binnen. Ze kwamen uit Lopik en
omstreken en waren een aantal dagen op vakantie, ik dacht ergens
op een kampeerboerderij in Lievelde. Nou gebeurt het wel vaker dat
er een groep bezoekers komt, maar dat ze meteen in de meerderheid zijn is wel bijzonder. En wat ook wel grappig was: de gemiddelde leeftijd is in onze kerk de laatste jaren nog niet zo laag geweest!
Na een begin in de kerk, zoals we ook een AKZ-dienst beginnen,
gingen we zoveel mogelijk in tweetallen een rondje wandelen. Want
wandelen vergemakkelijkt het praten. Een jongere zocht een ‘oudere’
uit Lichtenvoorde of Groenlo uit en gingen samen op pad. Het werd
een bijzondere wandeling.. Generatieverschillen – geloofsverschillen,
want de kerk in Lopik is wel van een wat andere signatuur dan die
van ons – en praten met iemand die je helemaal niet kent, en waarschijnlijk ook nooit meer terug zult zien! Hoe zou dat nou gaan..! Als
ik naar mijn eigen gesprek terugkijk vond ik het erg boeiend. Zeker
het onverwachte – maar ook hoe makkelijk het eigenlijk is om met
een totaal vreemde te praten over dat wat je bezig houdt en hoe je
in de kerk staat en wat je lastig vindt in het geloof. Na de wandeling
sloten we de dienst af in de kerk en dronken daarna – tot mijn verrassing weer gemengd! – koffie en praten we nog wat na over de
wandeling en over de verschillen tussen de kerk in Lopik en Lichtenvoorde/Groenlo.
Hoe verrassend kan een hemelvaartsmorgen zijn!
Jan-Peter Prenger
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Een dagje uit met de PVG
Begeleid door het mooiste weer dat je bedenken kunt, was iedereen
maandag 19 mei al vroeg aanwezig voor het jaarlijkse reisje. We
hadden er deze keer voor gekozen niet zo ver van huis te gaan. En
zo ontdekten we hoe mooi onze Achterhoek en een klein stukje van
Twente is, speciaal in deze maand. De natuur liet zich van haar beste
kant zien, daartussen stonden de boerderijen, landhuizen en kastelen te pronken in de zon. We kwamen door dorpen en stadjes, waarbij het opvalt dat er zoveel beken en riviertjes door of langslopen.
Onze ‘vaste’ chauffeur Sander wist overal wel iets bijzonders van de
omgeving te vertellen. Om 12.30 uur kwamen we in Laren aan, waar
bij Restaurant ‘Stegeman’ een lekkere maaltijd op ons stond te
wachten. We hadden nadien nog even tijd om ons te ‘vertrean’, een
bezoekje te brengen aan de kerk en foto’s te maken. Daarna gingen
we verder naar Diepenheim, naar het doel van ons reisje: een bezoek aan het Oranjeborden museum, gelegen in het buitengebied
van Diepenheim. Behalve borden zijn er vitrines vol met allerlei spullen die aan het Oranjehuis herinneren. Daarnaast zijn er de Twentse
linnenkasten vol met linnengoed, dat een bruidspaar nodig had bij
hun huwelijk, genoeg voor een heel leven. We kregen er deskundige
uitleg bij en het bleek dat bij een ieder bepaalde voorwerpen op dezelfde plaats in de kast lagen, zodat bijvoorbeeld bij ziekte de buurvrouw alles wat ze nog had zo kon vinden.
Het museum wordt gerund door vrijwilligers uit de omgeving en bestaat nu zes jaar. Door te sparen heeft men zoveel geld bij elkaar
weten te vergaren, dat men bij de boerderij een nieuw gebouw heeft
gezet om alles te kunnen onderbrengen.
Aan het einde van de bezichtiging stond er in het restaurant heerlijke
koffie met een ‘Amalia’ gebakje op ons te wachten.
Zo kwam er een einde aan een gezellige dag, die werd besloten met
koffie en een krentenbol bij de familie Van Lochem in de Johanneshof
en tevens een einde aan dit seizoen van de PVG.
Op maandag 17 september a.s. hopen wij u allen weer te mogen
begroeten. Deze keer op de parkeerplaats achter Albert Heijn, vanwaar we naar Groenlo vertrekken voor een bezoek aan de oude Calixtuskerk. Nadere informatie volgt nog.
U allemaal een gezonde, zonnige zomer gewenst door alle medewerkers van de Protestantse Vrijwilligers Groep.
Joke Lubbers
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Ophaaldienst Johanneskerk
U wilt zondag naar de kerk. U weet echt niet hoe u daar moet komen. U weet ook niet met wie u mee zou kunnen rijden. Geen nood!
Er zijn gelukkig altijd nog wel bereidwillige gemeenteleden die u best
een keer mag bellen.
Hoe werkt het?
Bel één van de onderstaande chauffeurs. Het kan zijn dat die om wat
voor reden dan ook niet kan. Bel dan een ander. Bel niet automatisch degene die bovenaan staat. Het is wellicht handiger iemand te
bellen die niet ver bij u uit de buurt woont.
De heer G. Koster
tel. 06 15 00 12 21
De heer C. Langbroek
tel. 37 30 28
De heer F. van Doorn
tel. 37 27 00
De heer S. Tamminga
tel. 37 27 52
Wilt u ook wel eens rijden voor een medegemeentelid? Geef het dan
even aan mij door!
Namens uw diaconie
Rinus te Kronnie
tel. 37 67 06

Giften
Ontvangen via mevrouw R. Tieltjes € 10,-- en via mevrouw J. Lubbers € 5,-- voor de ouderling bloemendienst. Eveneens via mevrouw
R. Tieltjes € 20,-- voor het pastoraat. Hartelijk dank!

Kledinginzameling
In de maand juni vindt de kledinginzameling plaats op zaterdag de
30e van 09.00 tot 12.00 uur in de Ni’je Wehmerhof, Rentenierstraat
20.

14

UITNODIGING KINDERNEVENDIENST
Nog maar een paar weken en
dan is er al weer het einde van
dit schooljaar. De oudste kinderen van de kindernevendienst
gaan dit jaar voor het laatst
naar de basisschool en dus ook
naar de kindernevendienst. Na
de grote vakantie volgt voor
jullie een nieuwe tijd waarin je
steeds meer je eigen weg zult
gaan.

Eigen wegen
In een land van zon en regen
Op je eigen benen staan.
Eigen keuzes, eigen wegen
En wij zullen met je gaan.
Volgens goede gewoonte willen we jullie, met toepasselijke cadeautjes voor onderweg, nog even feestelijk uitzwaaien en gaan we daarna met z’n allen iets leuks doen. Dit gebeurt op zondag 1 juli.
Ben je nieuwsgierig en heb je zin om er samen met ons iets leuks
van te maken kom dan op zondag 1 juli 2012 10.00 uur naar de
Johanneskerk en doe met ons mee. Graag tot ziens!
Leiding kindernevendienst
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Het volgende nummer. . .
. . . kunt u verwachten in de week voorafgaand aan zondag 1 juli
De kopij moet uiterlijk dinsdag 19 juni, voor 15.00 uur zijn
ingeleverd bij:
•

Grietje Bijker – Middelbrink, Lisztstraat 4, tel. 374740

Let op: Deze maand voor het juli/augustusnummer niet bij Jan Gillissen.
Kopij bij voorkeur per E-mail of op memostick aanleveren. E-mail
aan grietjebijker1@chello.nl
Elektronisch aangeboden kopij zullen wij zelf in het juiste lettertype
en in de juiste afmetingen opmaken. Handgeschreven teksten zullen
door ons worden getypt.
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ONDERWEG IN JULI EN AUGUSTUS
Eerst op vakantie en dan met pensioen
Dat geldt ook voor ONDERWEG. Ons Kerkblad wordt gepensioneerd en
dit is het laatste nummer. Schrik maar niet; er komt een vervolg als een
groter blad, niet alleen in afmetingen maar ook met veel meer abonnees. Dat hangt samen met de samenwerking met de Hervormde gemeente van Groenlo. In het nieuwe blad dat volgende keer bij u in de
bus valt staat dus ook informatie over de kerk van Groenlo.
Al die inspanningen voor het kerkblad doe je niet zomaar voor de flauwe
kul want er zit veel meer achter.
Zullen we het er nog eens over hebben waarom we elke maand dit blad
bij u bezorgen?
Wij denken dat het van belang is dat u op de hoogte blijft van wat er in
uw kerk gebeurt. U bent immers lid van onze kerk. U hoort bij de “club”
en we mogen dan best wat van elkaar horen. Door een abonnement te
nemen heeft u daar zelf om gevraagd. U leest in de rubriek “Bij de Kerkdiensten” over wat er ‘s zondags te beleven valt in de kerk. U kunt ook
lezen wat er allemaal gebeurt in onze gemeenschap. Daar kunt u dan op
inhaken; bijvoorbeeld door naar een bijeenkomst te gaan waar u wat
kunt leren of alleen maar om de gezelligheid want U mag best wel aan
uzelf denken.
Zeker zo belangrijk is, dat u weet hoe het met andere leden van de kerk
gaat. Dan kan je nog eens iemand een hart onder de riem steken met
een kaartje, een bezoekje of een telefoontje. Als leden van de kerk willen we toch ook wat betekenen voor een ander? Daarom schrijven we
op, welke ouderen er jarig zijn of wie iets anders te vieren hebben. Uiteindelijk hebben we allemaal een pastorale taak binnen de kerk. En dat
laat ONDERWEG (en straks zijn opvolger) allemaal aan u weten.
De kerk biedt ook hulp bij de geloofsopvoeding van de kinderen en jongeren. Daarover staat veel in het blad. Lees maar wat er over de kindernevendienst en over de jongerenkerk in staat. Iedereen kan op de hoogte blijven; jammer dat sommigen dat aan hun neus voorbij laten gaan.
Maakt u wel eens propaganda voor het kerkblad bij mensen zonder (gratis) abonnement? Is dat geen goed idee? Nou dan!
Met het nieuwe kerkblad verdwijn ik ook uit de redactie, net als Addy
van Vliet. Na ruim 20 jaar De Nieuwe Maat (van de Gereformeerde kerk)
en bijna 12 jaar Onderweg laat ik het werk met vertrouwen over aan
onze opvolgers. Het was leuk om te doen zoals alle kerkenwerk de moeite waard is om te doen. Waarvan acte en voor de laatste keer met de
groeten van ONDERWEG!
Jan Gillissen
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Kerkdiensten
zondag 1 juli
10.00 uur

Tweede zondag van de zomer (groen)
Ds. J.J. Hinkamp
Welkom: de heer Schokkin
Deurcollecte: Jeugdwerk P.K.N.

zondag 8 juli
10.00 uur

Derde zondag van de zomer (groen)
Ds. F.A. Gijzel uit Zeddam
Welkom: de heer Te Bokkel
Deurcollecte: eigen project Comin

zondag 15 juli
10.00 uur

Vierde zondag van de zomer (groen)
Ds. J.J. Hinkamp
Welkom: de heer Schokkin
Deurcollecte: Onderhoud gebouwen

zondag 22 juli
10.00 uur

Vijfde zondag van de zomer (groen)
Ds. J.J. Hinkamp
Welkom: de heer Koster
Deurcollecte: De Hoop

zondag 29 juli
10 00 uur

Zesde zondag van de zomer (groen)
Ds. J. van Dalen uit Kudelstaart
Welkom: de heer Schokkin
Deurcollecte: Pastoraat

zondag 5 augustus
10.00 uur

Zevende zondag van de zomer (groen)
De heer S. Kuijt
Welkom: de heer Langbroek
Deurcollecte: Kerkradio

zondag 12 augustus
10.00 uur

Achtste zondag van de zomer (groen)
Mevr. ds. G. Zemmelink uit Aalten
Welkom: mevr. Lubbers
Deurcollecte: Jeugdwerk

zondag 19 augustus
10.00 uur

Negende zondag van de zomer (groen)
De heer S. Kuijt
Welkom: de heer De Bruijn
Deurcollecte: KIA Zomerzending

zondag 26 augustus
10.00 uur

Tiende zondag van de zomer (groen)
Ds. J.J. Hinkamp STARTZONDAG
Welkom: de heer Tamminga
Deurcollecte: De Glind
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In verband met de vakantieperiode is er van 8 juli tot en met
19 augustus geen kindernevendienst.
Elke zondag is er na de dienst koffiedrinken de Johanneshof.
Er is gelegenheid tot bediening van de Heilige Doop in overleg met
de predikant. Vriendelijk verzoek: wilt u a.u.b. wel tijdig contact nemen zodat de gemeente deelgenoot kan worden gemaakt van dit
feestelijk gebeuren.

Bij de kerkdiensten
Zondag 1 juli wordt het een feestelijke dienst. We staan stil bij het
feit dat we als Protestantse Gemeente ons eerste lustrum mogen
vieren: 5 jaar PKN Lichtenvoorde. Tijd voor bezinning én tijd om te
vieren!
In de vakantieperiode zijn er weinig nadere gegevens over de inhoud
van de erediensten.
1. Zondag 26 augustus staat de dienst in het teken van de
Startzondag. We kijken met elkaar een stukje vooruit op welke wijze we ons willen presenteren en samen kerk willen zijn.
Laten we met elkaar een geslaagde aftrap maken van een
prachtig en inspirerend nieuw seizoen? (meer over het programma elders in dit blad)
Waarneming vakantieperiode
In verband met de vakantiespreiding van de predikanten is er in de
zomerperiode de volgende waarneming geregeld. Onderstaand kunt
u zien wie er in welke periode eerste aanspreekpunt is. In het geval
van een uitvaart kan het voorkomen dat taken moeten worden overgedragen (bij de wisseling van de wacht).
Aanwezig als eerste aanspreekpunt:
14 juli t/m 29 juli: ds. Hinkamp, tel. 37 14 09
30 juli t/m 19 augustus: ds. Willems, tel. 46 20 19
20 augustus t/m 25 augustus: ds. Prenger, tel. 0545 - 29 69 12
Kerk-zijn is omzien naar elkaar!
Lief of leed? Ziekte of zorgen? Ziekenhuisopname? Wilt u bezoek
namens de kerk? Laat het ons weten! U kunt dit doorgeven aan uw
wijkcontactpersoon of uw predikant.
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Deurcollectes juli/augustus
Zondag 1 juli

jeugdwerk, PKN

Een vakantieperiode met inhoud, dat is waar JOP en de HGJB zich
voor inzetten in de zomer. Beide organisaties richten zich op participatie door jongeren, recreatie met diepgang en het aansluiten bij de
leefwereld van jongeren op speciale plekken. Bijvoorbeeld tijdens het
Xnoizz Flevo Festival, waar JOP als medeorganisator letterlijk een
podium biedt aan duizenden jongeren om in een ongedwongen sfeer
hun geloof te ontdekken. En op verschillende campings iNederland
wordt een bijzonder project uitgevoerd, dat recreatie en evangelisatiecombineert. Het vakantiewerk Dabar, Hebreeuws voor woord en
daad, uitgevoerd door de HGJB zorgt voor de toerusting van 450
jongeren die als vrijwilliger in de Dabarteams aan de slag gaan op de
campings. Deze collecte is belangrijk, want we willen graag jongeren
blijven bereiken op plekken waar zij op een ontspannen manier samenkomen.
Zondag 8 juli

eigen project Comin

Zondag 15 juli

onderhoud gebouwen

Zondag 22 juli

De Hoop

Zondag 29 juli

pastoraat

Zondag 5 aug

kerkradio

Zondag 12 aug

jeugdwerk

Zondag 19 aug

KIA, zomerzending

Het kerkelijk vrouwencentrum, P3W, van de Evangelisch Christelijke
Kerk in Papua geeft trainingen aan vrouwen en meisjes. De vrouwen
worden toegerust in het leiden van bijbelstudies, het organiseren van
kerkelijke activiteiten, ze krijgen voorlichting over gezondheid, gezonde voeding en hiv/aids en doen praktische vaardigheden op zoals
naaien en het verwerken van landbouwproducten om in eigen inkomsten te kunnen voorzien. De vrouwen en meisjes die vaak uit afgelegen gebieden komen, krijgen hierdoor de kans zich te ontwikkelen.
Bij terugkomst in hun dorp is het effect merkbaar: de vrouwen hebben meer zelfvertrouwen en nemen een actieve rol in gezin en kerkelijke gemeente. In 2012 voert P3W hun 50-jarig jubileum!
Zondag 26 aug

De Glind
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Opbrengsten collectes mei.
6-mei

orgelfonds

€ 47,75

13-mei

Sao Paulo

€ 61,07

17-mei

Comin

€ 28,10

20-mei

cantorij

€ 40,45

27-mei

KIA, pinksterzendingsweek

€ 99,59
Namens de diaconie:
Jeroen Wildenbeest

AGENDA
4 juli Inloopmorgen
4 juli Kerkenraadsvergadering
11 juli Inloopmorgen
18 juli Inloopmorgen
25 juli Inloopmorgen
27 juli Open tafel
1 aug. Inloopmorgen
8 aug. Inloopmorgen
15 aug. Inloopmorgen
16 aug. Verg. Heroldgroep
22 aug. Inloopmorgen
22 aug. Ouderlingenberaad
23 aug. Kerkrentmeesters
26 aug. STARTZONDAG
29 aug. Inloopmorgen
29 aug. Vergadering V&T
29 aug. Moderamen

Adelaarswiek
Consistorie
Adelaarswiek
Adelaarswiek
Adelaarswiek
Richtershof
Adelaarswiek
Adelaarswiek
Adelaarswiek
Adelaarswiek
Adelaarswiek
Richtershof
Richtershof
Johanneshof
Adelaarswiek
Richtershof
Adelaarswiek

09.30
20.00
09.30
09.30
09.30
11.30
09.30
09.30
09.30
20.00
09.30
20.00
20.00
10.00
09.30
10.00
19.30

uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur

Wie een vergadering of andere bijeenkomst belegt, wordt verzocht
dit te laten vermelden in de Agenda van Onderweg, althans voor zover het met de kerk te maken heeft.
S.v.p. doorgeven aan mevrouw A. van Vliet, tel. 372795.
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LEVENSBERICHTEN
Verjaardagen
17 juli mevr. G.J.H. Schokkin – Schutte, Aladnaweg 28, 84 jaar.
mevr. G.H. Twigt–Brusse, het Hoge veld in Aalten, 86 jaar.
22 juli mevr. E.H. Eskes – Sironde, Patronaatsstr. 22/18, 89 jaar.
26 juli de heer G. Kestens, Varsseveldseweg 7/01, 81 jaar.
27 juli mevr. G.H. Hillen - Heinen, Broekboomstr. 42/15, 89 jaar.
2 aug. de heer W.F. Aalbers, Franciscanerhiof 8, 85 jaar.
4 aug. de heer Th.J. Duenk in Antoniushove, 90 jaar.
de heer D. Kip, Staringstraat 34, 79 jaar.
13 aug. de heer J.S. Gillissen, Rossinistraat 20, 81 jaar.
15 aug. de heer A. Bosch, Dr. Schaepmanstraat 25, 80 jaar.
19 aug. mevr. A.K.G. Ansink – Berenschot. G.J. Doorninkweg 8a,
75 jaar.
22 aug. mevr. S.C. Maters – de Jager, Patronaatsstr. 20/02, 87 jaar.
25 aug. mevr. A. ten Broeke – Stronks, Goudenregenstraat, 83 jaar.
mevr. J.W. Hillen – ter Haar, Schaarweg 6, 80 jaar.
27 aug. mevr. G.A. Sironde – Kuijk, Varsseveldseweg 7/44, 82 jaar.
31 aug .mevr. J. Schuurman – Nijhof, Esstraat 10/28, 80 jaar.
U allen wensen wij, met familie en vrienden, een goede en zo mogelijk gezonde verjaardag, vergezeld van Gods onmisbare zegen. Het
zou mooi zijn als de jarigen een kaartje of een telefoontje uit de gemeente zouden krijgen. Dat geldt ook voor zieken en andere mensen
die een steuntje in de rug nodig hebben.

Bloemengroet
De bloemen uit de kerk zijn, met een groet van u allen, gebracht op:
27 mei bij de heer Te Paske, Aaltenseweg 97.
3 juni bij de heer Tolkamp, Berkenhovestraat 27 in Aalten.
10 juni bij de familie Heuzinkveld, Op den Akker 10.
17 juni bij mevrouw Te Lindert, Meddoseweg 13.
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Kerkenraadsvergadering van 23 mei 2012
Door de werkgroep nieuw gezamenlijk kerkblad Lichtenvoorde en
Groenlo wordt een proefnummer gepresenteerd. De leden van de
werkgroep zijn voor Groenlo mevrouw A. Spekkink en de heer J. ter
Horst en voor Lichtenvoorde mevrouw Koster, ds. Hinkamp en de
heer C. Langbroek. De kerkenraad is enthousiast over het resultaat.
Ook In Groenlo is door de kerkenraad met instemming op het proefnummer gereageerd. Hoe het blad eruit komt te zien en welke
(nieuwe) naam het blad krijgt, houden we nog even onder ons. De
eerste uitgave kunt u verwachten in september. De startzondag op
26 augustus geeft de gelegenheid u erover te informeren en het resultaat te laten zien. Het is de bedoeling dat ieder gemeentelid in
Lichtenvoorde en Groenlo het blad krijgt tot en met januari 2013.
Daarna wordt een keuze gevraagd of men het blad wil blijven ontvangen. Zo ja, dan wordt een vrijwillige bijdrage verwacht.
De kostprijs per uitgave is op basis van meerdere gevraagde offertes
beduidend lager is dan de prijs voor de huidige uitgave.
De website van onze gemeente www.pkn-lichtenvoorde zal worden
uitgebreid tot een gezamenlijke website.
Via de ingekomen post wordt de kerkenraad geïnformeerd over Vredehof in het jaar 2011. Het is een goede gewoonte om dit jaarlijks te
doen via een jaarverslag. De kerkenraad neemt met interesse, en
dankbaarheid voor het vele werk dat wordt verzet, er kennis van.
Inhoudelijk bent u hierover geïnformeerd in een vorige uitgave van
“Onderweg”.
De kerkenraad besluit dat het doel van de maandelijkse kledinginzameling de instandhouding van de Johanneskerk zal zijn. Een doel dat
ook niet-gemeenteleden kan aanspreken (behoud van een beeldbepalend monument in Lichtenvoorde).
In het verslag van de vorige vergadering hebben wij u verteld over
de instelling van een PR commissie. De achtergrond is: hoe manifesteren we ons als kerk nog beter. Allereerst is een kleine commissie
nodig die nadenkt over communicatie en hoe deze te stroomlijnen en
te verbeteren. Relevante vragen zijn wat willen we, hoe, haalbaarheid, e.d. De bemensing is inmiddels rond. De commissie zal bestaan
uit ds. Hinkamp en de heren Tamminga (ouderling), van Lochem
(kerkrentmeester) en Wildenbeest (diaken). De startzondag is op 26
augustus. De dames Ton en Houwers bieden aan de voorbereidingscommissie te vormen. Naast het al genoemde nieuwe gezamenlijke
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kerkblad presenteren we het programma 2012-2013 van Vorming en
Toerusting. De commissie V. en T. heeft het programma geheel rond.
Hetzelfde geldt voor de PVG.
Voor de Braziliëreis is er op 8 juli in Neede een uitzendingdienst. Het
zou fijn zijn als enkele gemeenteleden vanuit Lichtenvoorde daar ook
bij aanwezig zijn. 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 kerkenraad.
Flip de Bruijn, scriba

De diaconie heeft de volgende project ondersteund:
VIT Oost-Gelderland, Hulp voor mantelzorgers in Oost Gelre

Bijna iedereen krijgt er vroeg of laat in zijn leven mee te maken:
mantelzorg. Het kan gaan om de zorg voor uw chronisch zieke
partner, broer of zus, of voor uwe dementerende ouder of om de
zorg voor uw kind met een beperking. Het is geen bewuste keuze,
maar de zorg komt op uw pad door de relatie die u met iemand
heeft. U doet het uit liefde en/of plichtsgevoel.
De zorg voor de ander groeit vaak geleidelijk en wordt ongemerkt
een vast onderdeel van het dagelijks leven. Bij sommigen gaat het
om een aantal uren per week, de anderen zorgen 24 uur per dag
voor iemand in hun nabije omgeving. Soms ontstaat een situatie van
het een op het andere moment, doordat iemand getroffen wordt door
een beroerte of een ernstig ongeluk.
Hulp Mantelzorgers hebben het soms zwaar. Ook al kan het een
voldoening geven, het is niet eenvoudig om dag in dag uit zorg te
hebben voor iemand in de omgeving. Soms moet deze zorg ook nog
gecombineerd worden met de opvoeding van kinderen of een
betaalde baan. Om te voorkomen dat mantelzorgers niet overbelast
raken biedt het Steunpunt Mantelzorg ondersteuning. Mantelzorg
consulent in de gemeente Oost Gelre is Annemiek Ebbers. Zij
luistert, geeft informatie en advies en kijkt samen met de
mantelzorger naar de zorg situatie. De Dienst verlening van het
Steunpunt Mantelzorg is gratis en er is geen indicatie nodig. Voor
contact met consulent Annemiek Ebbers kunt u bellen met de
Helpdesk VIT Oost Gelderland tel (0573) 438400 op werkdagen van
9:00 tot 15:00 uur.
Meer informatie bekijk de website op: www.vitoostgelderland.nl
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In vertrouwde dienst
Onder de titel ‘in vreemde dienst’ staan ervaringen van mensen, die
in een andere gemeente ter kerke zijn gegaan. Deze titel dekt de
lading van dit stukje niet. De kerk, waarin ik mij bevond was alles
behalve vreemd, het was onze eigen Johanneskerk. De voorganger
ds. Dick Pruiksma, was voor hen, die hem als predikant in de gereformeerde kerk aan de Nieuwe Maat hebben meegemaakt, zeer vertrouwd, in deze dienst op zondagmorgen 6 mei, de vijfde zondag van
Pasen, zondag Cantate Domino. Want aan de liturgische aanduiding
en plaats in het kerkelijk jaar van de zondag en een goede liturgie is
ds. Pruiksma zeer gehecht. Toen al en nog steeds. Reeds na de eerste woorden wist en voelde ik het weer: voor deze diensten en preken ben ik in, het zal 1981 zijn geweest, door de deur van de gereformeerde kerk naar binnen gegaan. En de na hem komende predikanten/voorgangers, ds. Deddie van Alphen-Ubbens, da. Fride Bonda, ds. Margreet Bouwman-Lasseur, en nu ds. Hans Hinkamp en ds.
Jan-Peter Prenger, hebben er mede voor gezorgd dat ik nog steeds
door de kerkdeur naar binnen ga, ook al is het nu die van de Johanneskerk. Ik was niet de enige die dat ‘speciale’ gevoel had, een gevoel dat moeilijk onder woorden te brengen is. Die jaren waren, kerkelijk gezien, prachtjaren, waar meer mensen met enige weemoed
aan terug denken. In die tijd werd voor het eerst op Witte Donderdag het Avondmaal en op Paasavond de Paaswake gevierd, in die tijd
ontstond de cantorij. Het ‘leerhuis’ zorgde voor veel geestelijke verdieping.
Toch ben ik, letterlijk bezien, al die jaren in ‘vreemde dienst’, als
rooms-katholiek in de protestantse kerk. Ik heb het voor mezelf altijd kunnen verantwoorden. Ik vind het prettig om over kerkmuren
heen te kijken, ook in oecumenisch verband. Ik ben dankbaar dat de
gereformeerde kerk, de steeds meer één wordende protestantse gemeente Lichtenvoorde en nu de ene gemeenschap mij al die jaren
een gastvrij huis heeft geboden. Ik voel me gewaardeerd. De Johanneskerk is een plaats en gemeenschap waar ik bewust de maaltijd
van de Heer, het delen van brood en wijn, mee kon en kan vieren.
Alfons Liesker
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Classisvergadering
De Classis Winterswijk vergaderde op woensdag 23 mei 2012 in het
kerkelijk centrum Elim bij de Oude St. Helenakerk in Aalten. Zoals
gebruikelijk ging aan de vergadering een bezinningsmoment vooraf
dat werd verzorgd door een van de plaatselijke predikanten, ds. K.
de Lange. Hij las Efeziërs 4 en mediteerde over de verschillende
functies (profeten, evangelieverkondigers, herders en leraars) binnen
de Christelijke gemeente. Vervolgens werden er onder leiding van de
voorzitter ds. J.S. Struijk verschillende agendapunten behandeld.
Een zeer belangrijk agendapunt was een voorstel tot wijziging van de
classicale indeling in Oost-Gelderland. In de regio Oost-Gelderland
zijn er momenteel drie Classes, t.w. de Classis Doetinchem, de Classis Zutphen en de Classis Winterswijk. Hoewel het aantal predikantsplaatsen en gemeenteleden vrij evenredig is, bestaat de Classis Winterswijk slechts uit acht en over enige tijd zelfs uit maar zeven kerkelijke gemeenten. In verband hiermee is het initiatief genomen tot
een herindeling van de Classes.
Door ds. J. van Beelen, classisadviseur, zijn de verschillende mogelijkheden in beeld gebracht. Zo presenteerde hij aan de hand van
een schema, dat ingepast is in de huidige burgerlijke gemeenten,
drie mogelijkheden. In de voorstellen wordt voorzien in herschikkingen aan de westrand (Doetinchem e.o.), aan de oostrand (Zutphen,
Lochem, Winterswijk) en een verschuiving aan de zuidrand. Door de
Classicale Vergadering werd na uitvoerige uitleg besloten de drie
opties voor te leggen aan de kerkenraden in de Classes. Het streven
is de besluitvorming hierover in het najaar van 2012 af te ronden.
In de vergadering kwamen verder aan de orde de kerkordewijzigingen in tweede ronde, die betrekking hebben op de positie van de
kerkelijk werker (o.a. preek- en sacramentsbevoegdheid), de verlenging van de zittingstermijn van de preses en de scriba van de Synode en de bevoegdheden van proponenten (kandidaten in de theologie). De Classicale Vergadering stemde ook in tweede instantie met
de wijzigingen in.
Besloten werd de interclassicale commissie Kerk en Israël – vanwege een verschuiving van taken en bevoegdheden naar het provinciaal
niveau – op te heffen.
In verband met de totstandkoming van het nieuwe liedboek in 2013
is door de Interkerkelijke Stichting voor het Kerklied (ISK) aan de
Classes gevraagd zangavonden voor gemeenteleden te organiseren.
In de Protestantse Gemeente van Aalten is hiertoe inmiddels een
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initiatief genomen. Op donderdag 25 oktober 2012 zal in de Zuiderkerk een zangavond worden georganiseerd. Nadere berichten volgen
nog in de kerkbladen. In overleg met de andere Classes en wellicht
de nieuw gevormde Classes zullen er verdere afspraken voor 2013
worden gemaakt.
In de vergadering kwam verder de informatie uit de onlangs gehouden Synodevergadering (zie het reeds publiceerde verslag in de
kerkbladen) aan de orde, alsmede mededelingen uit commissies en
van de plaatselijke gemeenten.
De behandeling van het agendapunt over het missionair gemeentezijn is uitgesteld tot de volgende vergadering.
S. Kuijt

Handreiking gebruik sociale media
In de voorjaarsvergadering van de Generale Synode van de Protestantse Kerk in Nederland is een handreiking vastgesteld over de omgang met de sociale media. Lennart Aangeenbrug, recent afgestudeerd theoloog, schreef deze handreiking voor predikanten en kerkelijk werkers. Het omgaan met de sociale media is niet altijd exact in
regels vast te leggen. Vandaar dat deze handreiking richtinggevend
wil zijn tussen bedreigingen en kansen. Onder jongeren zijn sociale
media al gemeengoed geworden. Dit laatste bleek mij onlangs nog
bij een gesprek met kinderen, voorafgaande aan de kindernevendienst. Ze communiceerden – alsof het de gewoonste zaak van de
wereld was – met elkaar via Facebook. Er wordt wat afgetwitterd,
gefacebooked enz. enz. Predikanten en anderen doen er goed aan
zich met deze nieuwe mogelijkheden bezig te houden. Het is echter
niet verstandig in een wat ik zou willen noemen pastorale relatie met
gemeenteleden hier lichtvaardig mee om te gaan. Niet zo maar bij
wijze van spreken 'uit de losse pols' twitteren. Het is uiteraard noodzakelijk om pastorale en privézaken (van de initiatiefnemer van het
contact) van elkaar te scheiden. In heel veel pastorale contacten kan
de persoonlijke ontmoeting niet worden gemist. Gevoelsaspecten en
gelaatsuitdrukkingen c.q. lichaamsbewegingen spelen daarbij ook
een rol. In een twitterbericht kunnen deze onvoldoende aan de orde
komen.
Aangeenbrug adviseert na te denken over hoe men zich wil profileren
op een netwerksite als Twitter. Kerkelijk taalgebruik kan vervreemdend werken. Men moet er op bedacht zijn dat men op Twitter ook
andersdenkenden ontmoet van wie men niet weet of men al dan met
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hen in debat kan gaan. Het is verder heel belangrijk voorzichtig en
soms terughoudend om te gaan met vertrouwelijke gegevens van
anderen. Aangeenbrug geeft aan dat de sociale media niet allereerst
mogelijkheden zijn om jezelf te presenteren of over 'de bol te strijken', maar ook de ander iets te geven vanuit een genereuze, gunnende grondhouding. Voor de kerk betekent dit dat men ook het geluid van 'de Ander' mag laten horen. De vraag die bij alle goedbedoelde initiatieven aan de orde komt is hoe de kerk en in dit geval de
PKN haar leden en met name haar jonge leden nog kan bereiken.
Tenslotte: de handreiking is toegevoegd aan de beroepscode voor
predikanten en kerkelijk werkers (zie de website van de PKN).
S. Kuijt, Classis Winterswijk

Uitzwaaidienst
Zondag 8 juli 10.00 uur
Grote Kerk in Neede
Na vele voorbereidingen, actie’s, informatie inwinnen en elkaar leren
kennen komt de reis naar Braziliё (naar COMIN) dan eindelijk in
zicht. Gesteund door de gemeenten uit Eibergen, Neede, Groenlo en
Lichtenvoorde zullen Lidwien Bragt, Tekalign Davids, Hermela Davids,
Annemarie Schokkin, Sanne Smeenk, Rosemerijn Struijk, Pieter ten
Broeke, Jan-Peter Prenger en Eveline Struijk op reis gaan.
Het zal een diaconale reis worden, die ze samen met Togetthere en
Kerk in Actie organiseren. Ze zullen hier bij aan sluiten bij het leven
van de Brazilianen.
De groep zal als ambassadeurs van de vier gemeenten op reis gaan
en bij terugkomst ons allen laten delen in de ervaringen die ze hebben opgedaan.
Wie de groep heel veel succes en een heel goede reis wil wensen is
op 8 juli van harte welkom tijdens de uitzwaaidienst in Neede.
(voor meer informatie zie www.achterhoekiscomin.nl)
Namens de diaconie
Marion Houwers
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Brazilië groep
De spanning stijgt. Tickets zijn geboekt, het programma is bekend,
de vaccinaties ondergaan. Het gaat nu echt gebeuren: op 14 juli
vliegen Lidwien, Tekalign, Hermela, Pieter, Annemarie, Sanne, Rosemerijn, de predikanten-begeleiders Eveline en Jan Peter en de Togetthere begeleider Hanneke, naar Brazilië voor twee onvergetelijke
weken om daar de projecten van Comin te bezoeken.
Trainings-weekend
De jongeren zijn naar een trainings-weekend geweest, begin juni en
gaan eind juni opnieuw. Deze weekenden zijn belangrijk voor de jongeren, want het is niet niks wat ze gaan doen: op bezoek bij mensen
van een heel ander land, een heel andere taal, een heel ander volk
en andere geloven en tradities. Hoe doe je dat? Samen met andere
jongeren van andere gemeenten in Nederland die ook naar een ander land gaan om andere volkeren te ontmoeten, leren ze over hoe
je dat doet.
Annemarie Schokkin, één van de jongeren van de groep schreef het
volgende verslag:
“2 en 3 juni waren we in het Guesthouse in Utrecht om ons voor te
bereiden op onze reis. Er waren nog twee groepen jongeren, die naar
Zuid-Afrika en Rwanda gaan dit jaar. Samen met onze trainer hebben we het gehad over de tien levensthema’s en dingen als: ‘Hoe is
een cultuur opgebouwd?’, ‘Wat verwachten jullie van Brazilië?’ en
‘Hoe kom je in contact met iemand die een andere taal spreekt?’.
Maar we hebben niet alleen gepraat. We hebben ook spellen gedaan
samen met de andere groepen. We moesten bijvoorbeeld zonder te
praten met z’n allen op een rij gaan staan van jong naar oud. Op
deze manier hebben we al vast ervaren hoe het is om alleen te kunnen communiceren met handen en voeten. Op zaterdagmiddag
speelden we een culturenspel: Bafa bafa. Filmpjes hiervan zijn op
onze site te zien (www.achterhoekiscomin.nl). De zondag begonnen
we met een moment van inspiratie. Een van de trainers heeft ons
uitleg gegeven over de levensparels en vervolgens mocht je een
kaars aansteken, die voor een levensparel stond, en daar iets bij
vertellen. We hadden allemaal iets meegenomen waar wij zelf inspiratie uit halen en daar hebben we ook iets over verteld. ’s Middags
kwam Hester Oosterbroek langs. Zij is zelf in Brazilië bij Comin geweest en ze is in verschillende dorpen geweest waar wij ook naartoe
gaan. Ze kon ons veel vertellen over wat we daar kunnen verwachten en we konden met al onze vragen bij haar terecht. Het was een
gezellig en leerzaam weekend. “
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Uitzwaaidienst
Op 8 juli wordt er een speciale dienst gehouden in Neede in de Protestantse Kerk. De jongeren en de twee predikanten Jan Peter en
Eveline, zullen onze vier gemeenten, Eibergen-Rekken, Neede,
Groenlo en Lichtenvoorde, vertegenwoordigen in Brazilie, bij de projecten van Comin. Wij als gemeenteleden zwaaien en zenden hen uit
in deze dienst. Ds. Jet Lieftink en ds. Jan Struijk zullen voor deze
gelegenheid samen voorgaan. De viering begint om 10.00 uur.
Er is al veel geld ingezameld voor het werk van Comin en voor deze
diaconale reis. Er is echter nog steeds een tekort in de begroting,
dus wij hopen nog steeds op uw steun.
Rekeningnummer Braziliëreis: 1601 32 894 t.n.v. Diakonie Protestantse Gemeente Neede.
Rekeningnummer Comin: giro 107 van Kerk in Actie, met vermelding: speciale projectcode 403512.
En ook nadat de jongeren terug zijn gekomen, zullen ze doorgaan
met de verschillende acties voor dit project. En natuurlijk zullen ze u
laten weten hoe het was! Foto’s, film en natuurlijk … veel verhalen!
Tot in september!
Namens de jongeren en de steungroep,
Liesbeth Speelman

Ophaaldienst Johanneskerk
U wilt zondag naar de kerk. U weet echt niet hoe u daar moet komen. U weet ook niet met wie u mee zou kunnen rijden. Geen nood!
Er zijn gelukkig altijd nog wel bereidwillige gemeenteleden die u best
een keer mag bellen.
Hoe werkt het?
Bel één van de onderstaande chauffeurs. Het kan zijn dat die om wat
voor reden dan ook niet kan. Bel dan een ander. Bel niet automatisch degene die bovenaan staat. Het is wellicht handiger iemand te
bellen die niet ver bij u uit de buurt woont.
De heer G. Koster
tel. 06 15 00 12 21
De heer C. Langbroek
tel. 37 30 28
De heer F. van Doorn
tel. 37 27 00
De heer S. Tamminga
tel. 37 27 52
Wilt u ook wel eens rijden voor een gemeentelid? Geef het dan even
aan mij door!
Namens uw diaconie
Rinus te kronnie tel.376706
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Puzzel NBG
Over wie gaat het?
1. Ik ben koning van Juda. Ik was ziek. Toen bad ik tot God. De
profeet Jesaja vertelde dat ik nog vijftien jaar mocht blijven
leven.
2. Ik ben een profeet. Ik zit bij de beek. Raven brengen mij te
eten.
3. Ik ben een tovenaar. Eens reed ik op mijn ezelin. De ezelin
was heel dwars en ik sloeg haar. Toen praatte het dier tegen
mij.
4. Ik kom uit Moab. Maar ik ging met mijn schoonmoeder naar
Israёl. Daar verzamelde ik koren op het land van Boaz. Ik ben
de overgrootmoeder van David.
5. Ik ben woedend op mijn broer! Hij heeft mijn vader bedrogen.
Hij trok kleren van mij aan. Hij deed geitenvellen op zijn armen om net zo harig te zijn als ik. En toen kreeg hij mijn zegen!
6. Ik woonde vroeger in een prachtige tuin. Nu niet meer, want
mijn man en ik hebben gezondigd. Ik heb geen moeder, maar
zelf ben ik de moeder van alle levenden.
7. Ik was een officier uit het leger van David. Mijn vrouw heet
Batseba. Maar koning David wilde met haar trouwen. Daarom
zorgde hij ervoor, dat ik gedood werd door de vijand.
8. Welk woord moet worden ingevuld? Levend… … uit de rots.
Johannes zegt: ik doop je met …, maar na mij komt iemand
die zal dopen met de heilige Geest.
9. Ik heb heel lang haar. Ik ben heel sterk. Ik versloeg in mijn
eentje duizend Fillistijnen.
Schrijf van elk antwoord de eerste letter op. Je ziet dan in welke
taal het grootste gedeelte van het Oude Testament is geschreven.
De oplossing staat elders in dit blad.
Namens de weekgroep van het NBG
Nonja Kip
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Ovver naoberschap en ’t schip met zoere appels
Zundag 29 april half tiene dialectdeenst in de Joriskarke in Brevaort.
Thema: ‘t schip met zoere appels. Ik had ut begin april al in Karkvenster (Onderweg van Aalten) zeen staon. Lek mi-j wal mooi um d’r
hen te gaon en dat he-k dus ok edaone. Lekker op de fietse op de
vrögge zundagmargen. ’t Was ok nog redelijk mooi weer op dizzen
dag veur Koniginnedag, dus wat wi-j nog maer.
De weke d’r veur was ‘r hier in Lechtenvaorde ok al un dialectdienst
ewest daor ging ut ovver Naoberschap. In Brevaort was ut in de
karke, um iets ovver negen, al beheurlijk drök. Mooie karke, dee
Joriskarke en ik had ne goeien zitplaatse: argens in ut middenstuk
under de zolder. Gin harde banken hier, enige naodeel is dat daor ok
nog van dee pilaren staot en at ut dan drökker wordt mo-j uutkieken
da-j zelf neet, met dat als maor
opschoeven, achter zo’n pilaar
komt te zitten.
’t Werd steeds drökker in Brevoart en ik zag al wal wat verbaasde blikken van leu dee wat
laeter binnenkwamen, misschien
wal de vaste karkgangers dee
altied gewönt bunt um op dezelfde plekke te zitten en no de hele
karke al zowat helemaole vol
zeet.
Veel mi-j in Brevaort, net as de
weke d’r veur in Lechtenvaorde,
ok waer op wat un uutgelaoten
stemming d’r heersen. Net zoas
vrögger a-j als kleine blagen op
schoolreisjen gingen en de olders
zeiden : d’r kan wal es onweer
kommen, zo is ‘t spöl te passe.
Ovver un schip met zoere appels
esprokken. Um mi-j hen heuren ik al opmarkingen van: ‘dit mo-w
elken zondag doon’, ‘ze hebt ’r ok völle reclame veur emaakt’ tot
‘wi-j maakt elke weke völle reclame veur de karkdiensten maor dat
hölp toch neet altied’. Dizze kere bliekbaor dus wal.
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Naost ’t koor Vocaliste hadden ok leu van de karke in Brevaort, dee
samen met veurganger Jan Leijenhorst uut Barchem dizzen dienst
hadden veurbereid, hun inbreng. Ene vertellen un verhaol van
vrögger ton hee klein was. Zien vader was boer en in Maert wanneer
hee ’t land an ut bouwen was mossen zee d’r altied hen um koffie te
brengen. Neet in un thermoskanne, dee wazzen d’r hier nog neet,
maor gewoon in ne olde flesse met krantenpapier d’r umme hen um
’t nog un betjen warm te holden. En dan kon ut weaz’n dat wanneer
i-j daor op ’t land waen d’r bovven ow heufd inens van dee onmundig
dikke wolken zich samen pakken en dat de locht hatstekke donker
werd. Van dee maertse buuien ha-j dan……’Daor kump ’t schip met
zoere appels an’, za-j zien vader dan en met un betjen pech was dan

ut hele land in een paar minuten helemaol wit met van dee dikke
hagelstene. Vake kwam naor zun buije ok wal waer snel de zunne en
was ut witte ok zo waer weg. Mooie herinneringe in un mooien
dienst. Zelfs de andacht veur Amnesty was in ’t dialect. Ik heb soms
wal ens spiet met de leu weet dat hier in Lechtenvaorde mot veurlaezen. Dan ha-j vake van dee moeilijke buutenlandse namen d’r
tussen waor i-j ow de tonge ovver braekt. A-j dat gewoon vertaald
met leu uut China of wat veur land ok bu-j un stuk makkelijker af.
Op de terugweg deur Balle he-k nog effen de liturgie laten zeen bi-j
mien moder thuus. Nee, neet as bewies da-k ewest wazze. Bu-j ons
thuus hoeven dat vrögger nooit. Um mi-j hen heur ik dat wal es van
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leu van miene leeftied weet dat vrögger mosten. Dan mos i-j van de
olders naor karke en dan mos i-j ok nog können bewiezen da-j d’r ok
echt wazzen ewest. En a-j dan un breefken hadden was dat altied
wat makkelijker dan da-j vertellen mossen waorovver de preke van
de domenaer ging.
In Balle onder ’t koffiedrinken werd de liturgie nog effen andachtig
bestudeerd. Veural dat leed ovver ’t Onland. ‘Het onland zal bleuien,
het onland zal lachen en joechter’n….’. Joechter’n, mooi woord, ik
had ‘t nog nooit eheurd.
Dialectdiensten mo-w vaker doon! Ok weer neet te vake want dan
geet ut ni-je d’r ok waer snel vanaf. Maor un paar keer per jaor zol
mooi waen. ‘t Geet neet um de aantallen maor um de belaeving zeg
hier domenaer Jan Peter Prenger wal es wanneer in de karkenraod
de karkdiensten van de afgelopen tied wodt besprokken. He zei ’t
natuurlijk neet in ’t dialect maor dat had zomaor ekund. Met Pinksteren begon he namelijk bovvenop de preekstaol naost Portugees, Engels ok zo maor inens achterhooks te praoten. Klonk nog good ok
nog.
Maor wat dee aantallen en belaeving betröf: Naoberschap en ‘t schip
met zoere appels, met beide zat ut deze zundagen wal good.
Erik Schokkin

Nieuw ingekomen

Mevrouw E. Klein Holkenborg-Arendain, de Haare 27 in Zieuwent, is
al langer meelevend met onze kerk, maar nu is ze officieel ingeschreven en willen we haar ook van harte welkom heten als lid van
onze kerkgemeenschap.
Ledenadministratie
Lucy Schutten
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Begraafplaats ‘Vredehof’

In het april-nummer van ‘Onderweg’ vroegen wij u om een vrijwillige
bijdrage voor het algemeen onderhoud van de begraafplaats.
Hier op deze plaats even een herinnering voor degenen die het werk
van onze commissie financieel wel willen steunen, maar om welke
reden dan ook de bijdrage voor 2012 nog niet hebben overgemaakt.
U wordt vriendelijk verzocht uw bijdrage over te maken op rekeningnummer 3361.63.797 ten name van de Commissie van Beheer ‘Vredehof’.
Mocht u in plaats van een bankoverschrijving de voorkeur geven aan
contante betaling dan zal één van onze vrijwilligers bij u langs komen voor het vragen van een bijdrage. Bij voorbaat dank.
Met uw bijdrage doen wij ons best om de begraafplaats een goed
aanzien te geven. Denk daarbij aan het onderhoud van de paden, de
vele meters heg, als afschermende beplanting, het schoonhouden
van de parkeerplaats en de materiaalberging annex toiletvoorziening.
In dit verband mag ook worden genoemd dat één van de Lichtenvoordse bedrijven pro deo graafwerk heeft verricht ten behoeve van
de aanleg van de tien urnengraven met kelder.
Mede dank zij deze vrijwillige bijdragen kunnen wij ons werk voortzetten: de instandhouding van de protestantse begraafplaats tegen
redelijke grafrechten en grafkosten.
Met vriendelijke groeten,
namens de Commissie van Beheer ‘Vredehof’
J. Niewold, secretaris, tel. 37 22 45
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Kerkradio
Luisteraars van onze kerkradio, op zaterdag 25 augustus a.s., tussen
10.00 en 12.00 uur komen Bea Ton en/of Frits Schutten bij u aan de
deur voor een vrijwillige bijdrage in de kosten van onze kerkradio.
Uw diaconie

Giften
Via ds. Hinkamp een gift van €10,- voor het fonds Ouderlingen
Bloemendienst en een gift van €50,- voor het Algemeen Kerkenwerk.
Via mevrouw J. Lubbers een gift van €20,- voor de P.V.G.
Hiervoor heel hartelijk dank!

Kledinginzameling
In de maanden juli en augustus vindt de kledinginzameling plaats op
resp. 28 juli en 25 augustus, van 09.00 tot 12.00 uur in de Ni’je
Wehmerhof, Rentenierstraat 20.
Oplossing puzzel NBG
Hizkia, Elia, Bileam, Ruth, Esau, Eva, Uria, Water, Simson
(Hebreeuws)
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KINDERNEVENDIENST
Afscheid oudste groep.
Zondag 1 juli is er de laatste kindernevendienst van dit seizoen. We
nemen dan afscheid van de oudste kinderen (groep 8 van de basisschool): Giel, Harm, Jena Lynn, Marnix en Meike.
Volgens goede gewoonte gaan we hen met toepasselijke cadeautjes
voor onderweg en op weg, nog even feestelijk uitzwaaien en gaan we
daarna met z’n allen iets leuks doen en gezellig wat drinken en snoepen. Kom je ook? Je bent van harte welkom.

Vakantieperiode.
Let op! De weken erna van zondag 8 juli t/m zondag 19 augustus is
er in verband met de vakantieperiode geen kindernevendienst. We
beginnen weer op zondag 26 augustus.
Iedereen een prettige vakantie toegewenst!
Leiding kindernevendienst
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We gaan op vakantie en we nemen mee…
ons goede humeur en een pakje thee
een schone pyama en extra schoenen
een stukje zeep om ons schoon te boenen.
En pa zijn mobieltje voor noodgevallen
en mama’s verbanddoos tegen muggen of kwallen
voor broertje een voetbal en altijd pleisters paraat
voor zusje make up als ze naar de disco gaat.
Een zwembroek en snorkel voor een spannend klusje
een nieuw bikini setje voor tienerzusje
en papa zijn laptop voor echt belangrijke zaken
voor ma paracetamol om haar hoofdpijn kwijt te raken.
En de camera voor veel spannende kiekjes
en plastic zakjes voor rommel en kliekjes
ons adresboek en een pen om alert te blijven
en even een kaart naar het thuisfront te schrijven.

En de rest echt belangrijke zaken
behoren gelukkig tot moeders taken
ze denkt aan alles heeft gewassen gesopt
alle nodige dingen in de volgende tassen gestopt.

We gaan op vakantie
de vraag is hoe reizen we dit komende jaar?
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klip en klaar

Per

of

-

bij

in

per

of

je knus, of per luxe

al maanden lang de nodige

of

ne schijn

je varen

’s sparen.

Vakantie voorpret
vrij van school en plichten
heel onbezorgd je kleine broertje beentje lichten.

Zomervakantie wekenlang zon en vrolijke gezichten.
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Het volgende nummer. . .
. . . kunt u verwachten in de week voorafgaand aan zondag 2
september
De kopij moet uiterlijk zaterdag 18 augustus voor 15.00 uur zijn
ingeleverd bij:
•

Grietje Bijker – Middelbrink, Lisztstraat 4, tel. 374740

of bij
•

Marja Koster – Spilker, van Raesfeltstraat 44 tel.08 58 78 38 64

Kopij bij voorkeur per E-mail of op memostick aanleveren.
E-mail aan grietjebijker1@chello.nl

of aan mjk@kosternet.nl

Elektronisch aangeboden kopij zullen wij zelf in het juiste lettertype
en in de juiste afmetingen opmaken. Handgeschreven teksten zullen
door ons worden getypt.
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Oktober(2012(
!
In!dit!nummer:!
!
Afscheid!ds.!J.P.Prenger!
!
25!jaar!Herold/Lichtenvoorde!
!
Start!AKZ>dienst!!
!
Start!Jongerenkerk!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!

HERFST>ODE!
Groen!gestrekte!landerijen.!Bruin!geblakerd!beukenblad.!
Uitgebloeide!bomenbloesems.!Dras!moerassig!wandelpad.!!
Blauw!met!grauw!bewolkte!luchten.!Blakende!verscheidenheid.!
Herfst,!een!schittering!van!kleuren.!Ode!aan!Gods!majesteit.!
!

Dichter:!Jolanda!Vlastuin>van!Deelen!

!
!
!
!
!
!

Woorden!.!.!.!

!
De! peuterspeelzaal.! Twee! rode! hoofden.! Vier!
gebalde! vuistjes.! Ertussen! een! omgevallen!
toren.! “Tommet”!! ! “! Jij! ! bent! tommet”!! “Nie>
tes,!jij!!Tom!en!tout”.!Spraakles!voor!de!letter!s!
komt! nog! wel! eens.! Maar! de! boodschap! komt!
over.! Stom! en! stout.! Die! ander! natuurlijk.! En!
allebei! in! tranen.! Gelukkig! is! er! een! juf.! ! ‘Tom!
en! tout’! al! snel! vergeten.! Een! nieuwe! toren!
gebouwd.!Mooier!dan!de!eerste.!Twee!blije!koppies.!
“Ach!ja”,!denk!je,!“!zo!gaat!dat!bij!die!kleintjes”.!
Een!plein!in!een!stad.!Muziek!vanuit!de!kroegen.!Bui>
ten! twee! gasten! van! een! jaar! of! twintig.! Rode! hoof>
den.! De! vuisten! gebald.! Spraakles! hebben! die! twee!
niet! nodig.! De! scheldwoorden! zijn! luid! en! duidelijk.!
En! niet! voor! herhaling! vatbaar.! Gelukkig! hebben! ze!
vrienden!die!de!boel!weten!te!sussen.!“Ach!ja”,!denk!
je,!“dat!kan!gebeuren!!na!teveel!drank”.!
Een! televisiebeeld.! Een! groepje! keurige! heren.! Ge>
heel! ! ontspannen,! lijkt! het.! Welbespraakt,! geen! les!
nodig.! Op! de! tribune! toeschouwers.! Ook! keurig.! En!
dan! .! .! .! tjonge! jonge.! De! taal! is! helder.! De! woorden!
spreken! voor! zich.! Als! pijlen! worden! ze! op! elkaar!
afgevuurd.! Regelrechte! oorlogsverklaringen.! Schel>
den!in!het!net!kan!ook,!dat!blijkt.!De!tribune!applau>
disseert.!Je!ziet!het!aan.!Wat!je!ervan!moet!denken!?!
Je!hebt!geen!idee.!Je!hebt!er!geen!woorden!voor.!
!
En! dan! die! ochtend! in! de! Jumbo.! Ergens! achter! het!
schap! een! klein! stemmetje.! “Hajo”.! “Hallo”,! ant>
woordt!een!mevrouw.!En!weer!“Hajo”.!!“Hallo”,!zegt!
een!meneer.!!Als!ik!aan!het!eind!van!het!pad!kom!zie!
ik!haar.!Hangend!in!de!kar.!Een!piepklein!meisje.!!Zal!
het! praten! nog! wel! leren.! Ze! ziet! me! langslopen.!!
“Hajo”,!zegt!ze!tegen!me.!“Hallo”,!antwoord!ik.!En!ik!
lach! naar! haar.! “Kijk! nou! toch! eens”,! denk! ik,! “één!
simpel!woordje!en!je!dag!is!goed”.!
!
Eigenlijk! zijn! we! allemaal! schuren! vol! woorden.! Als!
we! klein! zijn! nog! maar! een! piepklein! schuurtje! met!
erin! de! woordjes! ‘pappa’! of! ‘mamma’! of! ‘hajo’! mis>
schien.! En! naarmate! we! ouder! worden! komen! daar!
woorden! bij.! Woorden! om! te! troosten.! Om! lief! te!
hebben.! Om! te! onderwijzen.! Om! verdriet! te! tonen.!
En! nog! ! zoveel! woorden! meer.! Aan! ons! om! op! het!
goede! moment! de! goede! woorden! te! vinden.! Woor>
den!die!opbouwen,!en!niet!afbreken.!Die!een!vredes>
verklaring! brengen,! en! geen! oorlogsverklaring! .! Hoe!
dat!moet?!Dat!is!te!vinden!in!Het!Woord.!Zijn!Woord.!
Het!heeft!voorbeelden!te!over.!En!het!gaat!echt!niet!
om!prachtige!redevoeringen.!Neem!van!mij!aan:!Eén!
woord!is!vaak!al!genoeg.!Bijvoorbeeld!“Hajo”!!
!
!
!
!
!
!
marja!!!!!!!!
!!
!
!
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Om!woord!voor!woord!zijn!liefde!te!vertalen!
!
Ons!heeft!de!Heer!met!liefde!neergeschreven,!
leesbaar!voor!mensen!als!zijn!erfenis.!
Ons!leven!mag!zich!voluit!laten!lezen,!
herkenbaar!als!zijn!eigenhandig!schrift.!
!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Wie!kan!in!ons!een!brief!van!Christus!lezen,!
als!niet!de!geest!ons!aan!elkander!rijgt,!
die!ons!als!dode!levenloze!letters!
beademt!en!tot!nieuwe!zin!herschrijft?!
!
Om!woord!voor!woord!zijn!liefde!te!vertalen,!
dat!blijft!voor!ons!bestaan!het!doel,!de!zin.!
Om!mensen!zijn!ontferming!te!herhalen!
zijn!wij!gezonden!deze!wereld!in.!
!
!
Tekst:!Sytze!de!Vries,!bij!2!Korintiërs!3:1>4!
Uit!de!bundel!‘Tussentijds’!

!
!
!
!
!
!
!

!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!

!

Pastorpraat!:!ds.!Hinkamp!

Na! een! half! regenachtige! en! half! zonnige! zo>
mer! (gelukkig! zat! ik! met! mijn! vakantie! in! het!
zonnige! deel! en! dat! is! ook! wel! eens! prettig!)!
staan! we! weer! aan! de! aftrap! van! een! nieuw!!!!!
kerkelijk!seizoen.!!
!
> De! PVG! is! weer! gestart! met! een! bezoek! aan! het!
(eens)! machtige! Groenlo.! En! nog! steeds! is! het! in!
Groenlo!dikwijls!goed!toeven!!
> Het! bezoek! van! de! gasten! uit! Herold! gaf,! met! het!
25>jarig!jubileum,!een!prachtige!impuls!aan!een!stuk!
ontmoeting!over!grenzen!heen.!!Er!was!ruimte!voor!
ontspanning!maar!ook!voor!ernst,!bezinning!en!me>
deleven.! Het! leverde! heel! kostbare! intermenselijk!
momenten!op.!Complimenten!voor!de!inzet!en!een!
perfecte!organisatie!van!de!werkgroep!!!
> Vorming! en! Toerusting! pakt! weer! als! vanouds! uit!
met! een! breed! scala! aan! interessante! activiteiten;!
echt! voor! elk! wat! wils.! In! het! programmaboekje!
kunt!u!alles!netjes!geordend!vinden.!!
> Wat! binnenkort! ook! weer! begint! is! een! nieuw! sei>
zoen!met!AKZ>diensten.!Met!medewerking!van!geïn>
teresseerde!gemeenteleden!en!onze!zeer!gewaarde!
kerkmusici,!Johan!en!Bas,!gaan!we!ons!bezinnen!op!
verrassende,! speelse,! inhoudvolle! kerkdiensten.!
Heeft!u!een!goed!of!leuk!idee?!Laat!het!mij!weten.!
> Zin!in!koffie,!een!spelletje!en/of!zomaar!een!praatje!
maken?! Kom! dan! eens! op! de! woensdagochtend!
binnenlopen! (of! rollen)! in! de! Johanneshof.! Om! half!
tien!staat!de!koffie!klaar.!Het!zou!heel!plezierig!zijn!
om!ook!hier!nieuwe!gezichten!te!kunnen!begroeten!!
!
Dat!aan!al!die!mooie!activiteiten!heel!wat!voorberei>
ding!vooraf!is!gegaan!mag!duidelijk!zijn.!Er!is!dan!ook!
achter! de! schermen! heel! wat! werk! verzet!! Wilt! u!
meer!weten!over!hoe!het!er!achter!die!schermen!aan!
toegaat?! (in! de! regel! met! veel! enthousiasme! en! ple>
zier!)!Neem!dan!even!contact!op!met!iemand!van!de!
commissies,!of!met!de!kerkenraad,!of!mij.!Wij!willen!
u! graag! verder! helpen.! Zeker! voor! het! jeugdwerk!
kunnen!we!voor!de!ondersteuning!en!versterking!van!
Kindernevendienst! en! Jongerenkerk! nog! heel! best!
helpende!handen!gebruiken!!
!
Extra!aandacht!heeft!het!zoeken!naar!een!aanvulling!
van!het!kerkenwerk!na!het!vertrek!van!ds.!Jan>Peter!
Prenger! naar! Zeist.! Er! zijn! al! diverse! gesprekken! ge>
weest! over! de! invulling! hiervan.! We! hopen! dat! er!!
heel! binnenkort! ‘witte! rook’! uit! de! schoorsteen! van!
de!Johanneskerk!komt,!zodat!er!weer!meer!ruimte!in!
de!agenda!komt.!!
Dit!betekent!automatisch!ook!dat!ik!tot!die!tijd!vooral!
bezig! ben! met! veel! geregel,! organisatie,! V! &! T,! AKZ,!
een! nieuw! kerkblad! en! de! aansturing! en! begeleiding!
van! allerlei! vormen! van! kerkenwerk.! Wat! het! pasto>
!
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raat! betreft:! ik! kan! niet! overal! en! altijd! tegelijk! zijn.!
Maar! als! u! bezoek! wilt! is! er! altijd! wel! een! mogelijk>
heid!te!vinden.!
!
Enkele!maanden!geleden!kon!u!lezen!over!de!zorgen!
om! de! gezondheid! van! Fons! Stapelbroek! (Goudvink>
straat! 107).! De! afgelopen! tijd! ging! hij! van! de! IC! in!
Winterswijk!naar!het!Radboud!in!Nijmegen.!Meerde>
re! malen! was! de! situatie! heel! erg! zorgelijk.! Het! laat>
ste! nieuws! is! positief,! er! is! een! duidelijk! verbetering!
van! zijn! gezondheid,! ook! al! blijft! het! allemaal! heel!
kwetsbaar.! Onze! gedachten! en! gebeden! gaan! dan!
ook!naar!Fons,!Ria!en!de!kinderen.!De!brieven,!mail>
tjes!en!belangstelling!hebben!heel!veel!voor!hen!be>
tekend.! Wij! wensen! hen! sterkte! en! natuurlijk:! van!
harte!beterschap.!
Verdriet!was!er!om!het!volkomen!onverwachte!over>
lijden!van!Paul!Leferink.!Als!vader!van!Roos!Marijn!en!
Jena! Lynn! (vaak! aanwezig! bij! kindernevendienst! en!
Jongerenkerk)! en! ex>partner! van! Bea! Ton! was! hij! bij!
verschillende! activiteiten! aanwezig.! Zijn! rust! en!
goedmoedigheid!zullen!in!herinnering!blijven!bij!allen!
die!hem!zo!zeer!zullen!missen:!sterkte!toegewenst!!
!

!
!
Zo!zijn!er!weer!heel!wat!zaken!die!om!aandacht!vroe>
gen! en! vragen.! Maar! dat! is! niet! nieuw!! Het! geeft!
maar! eens! te! meer! aan! hoe! veelkleurig! en! veelzijdig!
het!werk!als!predikant!is.!Een!wereld!van!lief!en!leed,!
van! groepen! en! persoonlijke! contacten,! van! jong! en!
oud,! ziek! en! gezond,! vanuit! de! roep! van! de! Eeuwige!
om!als!kind!van!Hem!in!de!naam!van!Jezus!Christus,!
een! stukje! bij! te! dragen! aan! wat! we! Koninkrijk! van!
God! mogen! noemen:! er! zijn! voor! elkaar,! met! bezin>
ning!en!bezieling.!
!
met!een!hartelijke!groet!!
Hans!Hinkamp!
!

Agenda!Lichtenvoorde!

Langs!Heilige!Huisjes!

!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
In! oktober! 2012! wordt! voor! de! vierde! keer! ‘Langs!
02!okt! 20.30!uur!!!!Vergadering!‘Vredehof’!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!
heilige! huisjes.! Religieus! erfgoed! in! Aalten,! Brede>
03!okt! 09.30!uur!!!!Inloopmorgen!
!
!
voort,! Dinxperlo! en! Suderwick’! georganiseerd.! Dit!
06!okt!!!17.00!uur!!!!Cantorij!
jaar!is!het!thema!‘Van!kaft!tot!kaft’,!waarbij!het!Heili>
08!okt! 14.00!uur!!!!P.V.G.!vergadering! !
!
ge! Boek! van! verschillende! geloofsrichtingen! centraal!
10!okt! 09.30!uur!!!!Inloopmorgen!
!
!
staat.!! De! opening! vindt! plaats! op! donderdagavond!
10!okt! 10.00!uur!!!!Vergadering!Beheerscom.! !
11!oktober!2012!om!20.00!uur!in!de!St.!Georgiuskerk!
10!okt! 20.00!uur!!!!Ouderlingenberaad!!
!
in!Bredevoort.!
11!okt!! 19.30!uur!!!!Bloemschikken!
!
!
!
11!okt! 20.00!uur!!!!Lezing!‘Geloofsbelijdenis’! !

11!okt!!!20.00!uur!!!!Kerkrentm.!Vergadering!
13!okt!!!20.00!uur!!!!Cantorij!
15!okt!!!14.30!uur!!!!P.V.G.!middag!
!
16!okt!!!19.30!uur!!!!Bestuurdersvergadering!
17!okt!!!09.30!uur!!!!Inloopmorgen!
!
17!okt!!!20.00!uur!!!!Moderamen!
!
17!okt!!!20.00!uur!!!!Evaluatie!‘Herold’! !
18!okt!!!20.00!uur!!!!V!en!T!ds!Dick!Pruiksma!
19!okt!!!11.30!uur!!!!Open!Tafel! !
!
20!okt!!!17.00!uur!!!!Cantorij!
24!okt!!!09.30!uur!!!!Inloopmorgen!
!
24!okt!!!20.00!uur!!!!Kerkenraadsvergadering!
25!okt!!!19.30!uur!!!!Bloemschikken!
!
27!okt!!!09.00!uur!!!!Kledingbeurs!
!
29!okt!!!20.00!uur!!!!Basiscursus!Pastoraat!
31!okt!!!09.30!uur!!!!Inloopmorgen!
!
!

!
!
!!!!!
!
!
!
!
!

!
!
Op! vrijdag! 12,! zaterdag! 13,! zondag! 14,! vrijdag! 19! en!
zaterdag! 20! oktober! 2012! openen! diverse! religieuze!
organisaties!van!13.30!uur!tot!17.00!uur!hun!gebou>
wen! voor! publiek.! Ook! de! bibliotheek,! musea! en!
scholen!nemen!deel!aan!het!project.!

!
!
!
!
!
!

!
Jongerenkerk!Lichtenvoorde!op!14!oktober!

Agenda!Groenlo!

Ook! dit! jaar! gaan! we! met! de! J>kerk! weer! op! weg! in!
een!zoektocht!en!ontdekkingstocht!in!de!wereld!van!
jongeren! en! geloof.! Zoals! altijd! speels! en! met! wat!
extra!! Natuurlijk! zijn! ook! jongeren! uit! andere! plaat>
sen! welkom:! ‘hoe! meer! zielen,! hoe! meer! vreugd’!!

!8!oktober,!20.00!uur:!moderamen!
15!oktober,!20.00!uur:!kerkenraad,!Molenberg!
!

AKZ:dienst!14!oktober!

Op! 14! oktober! starten! we,! na! de!
zomerperiode,! weer! met! de! eer>
ste! AKZ>dienst:! Anders! Kerk!
Zijn.! Het! recept:! één! Johan>
neskerk,! één! Johanneshof,! veel!
enthousiasme!en!veel!variatie.!In!de!dienst!gaan!niet!
alleen! de! Kindernevendienst! en! de! Jongerenkerk! de!
kerk! uit! voor! een! eigen! programma! maar! is! er! ook!
voor!de!andere!kerkgangers!een!mogelijkheid!om!een!
programma!te!kiezen!naar!eigen!smaak.!!
Het! onderwerp! voor! deze! eerste! keer! is! op! dit! mo>
ment! nog! niet! bekend.! Maar! eigenlijk! is! dat! niet! in>
eens!zo!heel!belangrijk.!Ik!zou!gewoon!zeggen:!Laat!u!
verrassen!!!
ds.!Hans!Hinkamp!
Cantorij!in!Engelse!sferen.!
In!de!kerkdienst!van!21!oktober!zal!de!cantorij!weer!
haar! medewerking! verlenen.! De! liederenkeuze! is!
deze! keer! uit! de! rijke! anglicaanse! traditie.! Er! zal!een!
aantal! prachtige! hymnes! klinken.! Engelse! melodieën!
voorzien!van!Nederlandse!teksten.!Komt!allen.!10.00!
uur! in! de! Johanneskerk.! Het! is! zeker! de! moeite!
waard!!
!

!
We!starten!op!zondag!14!oktober,!om!10.00!uur!in!de!
Johanneskerk!(in!een!AKZ>dienst).!En!neem!je!ouders!
gewoon! mee! (dan! kunnen! die! naar! de! AKZ>dienst)!!
Na!een!kort!begin!gaan!jullie!dan!naar!de!J>kerk.!
!
ds.!Hans!Hinkamp!

!
!
!
!
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Credo!:!Ik!geloof!!

,(gesproken(over(geloof(,!
Te!beginnen!op!donderdag!11!oktober!houdt!ds.!Hin>
kamp! een! serie! avonden! over! geloof.! Op! deze! avon>
den!is!het!niet!de!opzet!te!zeggen!wat!iemand!gelo>
ven!moet!(en!al!helemaal!niet!om!elkaar!de!maat!te!
nemen),!maar!we!willen!ruimte!maken!om!openhar>
tig! met! elkaar! van! gedachten! te! wisselen! over! gelo>
ven.! Waardoor! word! jij! geraakt?! Wat! zijn! voor! jou!
kernwoorden!en!wat!is!(al!dan!niet!overbodige)!aan>
vulling.!Maar!misschien!wil!je!ook!wel!gewoon!meer!
weten!waar!het!in!kerken!eigenlijk!over!gaat.!Of!je!nu!
mee! wilt! praten! of! luisteren:! je! bent! van! harte! wel>
kom.!

Israël!en!de!Palestijnen.!Is!er!nog!toekomst?!

Ds.!Dick!Pruiksma!uit!Weesp!
Donderdag!20.00!uur!Johanneshof!!18!oktober!!
Het!conflict!in!het!Mid>
den>Oosten! staat! al!
jaren!op!de!agenda!van!
de! wereldpolitiek.! De!
tegenstellingen! tussen!
Israëli’s! en! Palestijnen!
staan! daarom! ook! op!
de! agenda! van! de! ker>
ken.! Na! aanvankelijke,!
grote! sympathie! voor!
het!Joodse!volk,!dat!na!de!Shoah!weer!naar!huis!te>
rug!keerde,!is!ook!onder!christenen!de!onvoorwaar>
delijke!steun!aan!de!staat!Israel!genuanceerd!tot!een!
kritischer!houding.!Voor!het!werk!van!de!Internatio>
nale! Raad! van! Christenen! en! Joden,! de! ICCJ,! is! de!
situatie!in!Israel/!Palestina!vaak!een!moeilijke!factor.!
Want!geloof!en!politiek!zijn!natuurlijk!twee!verschil>
lende!dingen!maar!ze!raken!elkaar!wel!degelijk.!Wat!
is!de!rol!van!religies!in!conflicten?!Wat!is!in!de!joods>!
christelijke!dialoog!de!plaats!van!de!Palestijnse!chris>
tenen?!Om!maar!een!paar!vragen!te!noemen.!
De! ICCJ! probeert! in! deze! en! andere! moeilijke! kwes>
ties! de! weg! van! de! dialoog! te! bewandelen.! Om! het!
gesprek! gaande! te! houden! met! de! Kairos>groep! van!
Palestijnse!christenen!én!met!joodse!groepen!binnen!
de! ICCJ>lidorganisaties! wereldwijd.! Met! Moslims! in!
Europa!én!met!christenen!uit!de!
Orthodoxe!kerken.!
Over!deze!en!andere!vragen!spreken!we!met!elkaar.!
Omdat! de! inleider,! behalve! oud>predikant! van! Lich>
tenvoorde,! ook! algemeen! secretaris! is! van! de! Inter>
nationale!Raad!van!Christenen!en!Joden,!zal!het!werk!
van! de! ICCJ! ons! perspectief! bepalen.! Voor! meer! in>
formatie!zie:!www.iccj.org.!
(
(
(
Toegang(gratis((vrijwillige(bijdrage)(
(
Koffie/(thee(slechts(€(1,00)!(

!
Om!antwoord!te!geven!op!de!vraag!wie!God!is!zijn!er!
de! eeuwen! door! credo’s! (geloofsbelijdenissen)! ont>
staan.! Kerken! en! christenen! brachten! daarin! kort! en!
bondig!onder!woorden!wie!en!wat!hun!geloof,!hoop!
en! verwachting! waren.! Dat! gebeurde! als! het! goed!
ging! in! de! taal! en! context! van! de! eigen! tijd.! Iedere!
keer!komt!er!een!andere!credo!(geloofsbelijdenis)!ter!
sprake! met! een! eigen! kleur! of! achtergrond.! Op! deze!
manier!kan!het!ons!helpen!zicht!te!krijgen!op!wat!we!
zelf! van! waarde! vinden.! De! avonden! zijn! als! serie! te!
volgen!maar!zijn!ook!prima!afzonderlijk!bij!te!wonen.!
!
Leiding!!Ds.!Hans!Hinkamp!
Locatie!Johanneshof!
Datum!!11!oktober!
Tijd!! 20.00!>!22.00!uur!
!
!

Geeft(u(zich(even(op?((
Dan(houden(wij(rekening(met(u.(
(Natuurlijk(bent(u(altijd(welkom!!
Leiding!! Ds.!Dick!Pruiksma!uit!Weesp!
Locatie!! Johanneshof!
Datum!! donderdag!18!oktober!2012!
Tijd!!
20.00!>!22.00!uur!
Info!! ! Sjors! Tamminga! 0544>372752,!
mail:sjors.tamminga@kpnmail.nl!

!
!

!
!
!

!

!
!
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Programma!H!V!D!!2012!–!2013!!!Groenlo!

Op!weg!naar!een!nieuw!liedboek!

!,(Zang,(en(informatieavond(,(((
!
Al! een! flink! aantal! jaren! wordt! gewerkt! aan! een!
nieuw! liedboek,! dat! in! mei! 2013! zal! verschijnen.! Dit!
nieuwe!liedboek!zal!een!grote!variëteit!aan!genres!en!
stijlen! bevatten.! Immers:! sinds! de! invoering! van! het!
‘Liedboek!voor!de!kerken’!in!1973!is!heel!wat!veran>
derd!in!de!beleving!van!ons!geloof!en!in!de!vormge>
ving!van!de!eredienst.!Er!is!steeds!meer!behoefte!aan!
gevarieerde! vormen! van! begeleiding! en! nieuwe! lied>
vormen.! Ook! kijken! we! vaker! over! grenzen! heen:!
liederen! uit! andere! landen! krijgen! geregeld! een!
plaats!in!de!liturgie.!Het!is!een!uitdaging!om!een!goe>
de! balans! te! vinden! tussen! traditie! en! vernieuwing.!
De! samenstellers! van! het! nieuwe! liedboek! zijn! deze!
uitdaging! aangegaan.! Het! belooft! een! veelzijdige,!
verrassende! bundel! te! worden,! waarmee! we! als! zin>
gende!gemeente!vooruit!kunnen!!!

18! oktober:! Deze! middag! komt! mevrouw! Fenny! de!
Heus! uit! Bredevoort! ons! wat! vertellen! en! laten! zien!
over! geboorte! en! doop.! Als! u! nog! een! doopjurkje! in!
uw! bezit! hebt,! is! het! leuk! om! dit! mee! te! brengen.!
Misschien! is! er! nog! een! verhaal! bij?! Het! belooft! een!
mooie!middag!te!worden.!
15! november:! de! heer! Bram! te! Paske! uit! Barlo! komt!
met! dia’s! en! verhalen! over! Tone! Berendsen.! Hij! was!
een! boer! die! aan! de! Vredenseweg! woonde.! Een! bij>
zondere! man.! Over! hem! is! een! boek! geschreven,! en!
er! is! een! groep! mensen! die! nog! jaarlijks! op! zijn! ver>
jaardag!bij!elkaar!komen.!
19! december:! Kerstmiddag.! Dan! gaan! we! weer! naar!
Lichtenvoorde.!Daar!hopen!we!een!mooie!middag!te!
hebben.!
10! januari:! We! zijn! weer! aan! een! nieuw! jaar! begon>
nen,!dus!de!bingo!wordt!weer!te!voorschijn!gehaald.!
Wij!zorgen!voor!mooie!prijsjes.!
14! februari:!Vanmiddag! komen! de! dames! Ebbers! en!
Sonderlo! uit! Aalten,! met! liedjes! en! ! sketches.! We!
hopen!dat!dit!een!gezellige!middag!zal!worden.!

!
Op! donderdag! 25! oktober! wordt! in! de! Zuiderkerk! te!
Aalten!een!!zang>!en!informatieavond!over!dit!nieuwe!
liedboek!gehouden.!De!avond!zal!worden!geleid!door!
ds.!Pieter!Endedijk,!landelijk!coördinator!van!het!pro>
ject! Liedboek! 2013.! Hij! zal! vertellen! over! de! keuzes!
die! in! het! nieuwe! liedboek! worden! gemaakt.! En! na>
tuurlijk! zullen! we! samen! volop! gaan! zingen! om! zo!
kennis!te!maken!met!de!brede!opzet!van!dit!nieuwe!
liedboek.! Uitgangspunt! is! de! Aaltense! situatie,! maar!
gasten!uit!de!regio!zijn!ook!van!harte!welkom.!!
!
datum:!25!oktober!2012!
!
!
!!!!!!!!!!!!
tijd:!20.00!uur,!
inloop!met!koffie!vanaf!19.30!uur.!
plaats:!Zuiderkerk,!Ludgerstraat!64!
!
info:!ds.!Marieke!Andela,!tel.!478797! !
!
e>mail:!andela.hofstede@kerkvenster.nl!
!

!21! maart:! Paasmiddag.! Na! de! liturgie! komt! Lidwien!
Bragt! vertellen! over! haar! reis! die! zij! met! meerdere!
jongeren! uit! Groenlo,! ! Lichtenvoorde,! Eibergen! en!
Neede! heeft! gemaakt! naar! Brazilië.! Zij! hebben! daar!
een! project! gesteund! waar! ze! over! zal! vertellen! en!!!!!!!!!!!!!!!
zal!laten!zien.!
De! middagen! worden! weer! in! de! Molenberg! gehou>
den!en!beginnen!om!half!3.!
Het!reisje!staat!gepland!in!de!maand!mei.!Later!hoort!
u!daar!meer!over.!
We!hopen!dat!U!allen!weer!komt!!!!
Tot!Ziens,!

!

Namens!het!bestuur!van!de!HVD!Groenlo.!

!

!

!

!
!
!
!
!

!
!
!
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Bloemengroet!Lichtenvoorde!

Kerkenraadsvergadering!van!5!september!
2012!van!de!kerkenraad!van!de!PKN!Lich:
tenvoorde.!

!
19!aug.!bij!de!familie!Sint,!Jan!Steenstraat!52!
26!aug.!bij!de!familie!Bakker,!Wentholtstraat!63!
!!2!sep.!bij!mevrouw!Twigt,!Hoge!Veld!in!Aalten!
!!9!sep.!bij!de!heer!!Hengeveld,!Franciscanerhof!9!!
!!!!!!!!!!!!!!en!de!familie!Aalbers,!Franciscanerhof!8!
16!sep.!bij!mevrouw!!Van!Vliet,!Esstraat!10/36!
!

Verjaardagen!

!

9!okt.!mevr.!J.G.!te!Hofsté!–!Roerdinkholder,!!
!!!!!!!!!!!Esstraat!10/41!!!7131CT!89!jaar.!
9!okt.!mevr.!B.!te!Paske!–!Prinsen,!!
!!!!!!!!!!!Oude!Winterswijkseweg!20!
!!!!!!!!!!!7134PG!!Vragender,!76!jaar.!
10!okt.!mevr.!G.!Stronks!–!Oblink,!Kamperweg!20!!!
7134PA!!Vragender,!76!jaar.!
11!okt.!de!heer!E.J.!Helmink,!Gebr.!!
Ketteringstraat!16!7131WD!86!jaar.!
19!okt.!mevr.!J.H.!Eskes!–!Jansen,!Esdoornstraat!6!
!
7131BL!!80!jaar.!
23!okt.!mevr.!T.!Kestens!–!IJkema!in!Antoniushove!
!
7131CW!78!jaar.!
25!okt.!de!heer!D.!Veerbeek,!Beumweg!6!
!
7134NP!Vragender,!!78!jaar.!
28!okt.!de!heer!J.!Maters,!Patronaatsstraat!20/02!
!
7131CG!!89!jaar.!
!!1!nov.!mevr.!J.B.!Hillen!–!Hijink,!Nieuwe!Maat!3!
!
7131EK!!88!jaar.!
!
U!allen!wensen!wij,!met!familie!en!vrienden,!een!
goede!en!zo!mogelijk!gezonde!verjaardag.!
Dat!Gods!onmisbare!zegen!u!hierbij!mag!vergezellen.!!!!!
Het!zou!mooi!zijn!als!de!jarigen!een!kaartje!of!een!
ander!blijk!van!medeleven!uit!de!gemeente!!krijgen.!
Dit!gebaar!van!aandacht!schenken!geldt!ook!voor!
zieken!en!anderen!die!een!steuntje!nodig!hebben.!!!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Geboorte!
!

Op!6!augustus!2012!is!geboren!Saar!Maria!Christine.!
Saar! is! de! dochter! van! Remon! en! Anne>Marleen!!
Rouwenhorst!–!van!Dalen.!Zij!wonen!!IJsvogel!83.!
Wij!wensen!hen!van!harte!veel!geluk!met!dit!nieuwe!
leven!!
!

Bloemengroet!Groenlo
!

De!bloemen!uit!de!kerk!zijn!met!een!groet!van!onze!
gemeente!gebracht!bij:!
5!augustus:!mevrouw!Spin,!Deken!Hooijmansingel!15,!!!!!
7141!EA!Groenlo!
12! augustus:! de! heer! Abbink,! Notenboomstraat! 13,!
7141!AB!Groenlo!
19!augustus:!de!heer!Geessink,!Haydnstraat!4,!!
7141!CK!Groenlo!
26! augustus:! mevrouw! Bekkenutte,! Karel! Doorman>
straat!70,!7141!WH!Groenlo!
!

7!

!
Na! het! vaste! schema! van! opening,! bezinnings>
moment,! vaststellen! van! de! agenda,! behande>
ling!notulen!van!de!vorige!vergadering!en!post>
lijst!staat!op!de!agenda!hoe!de!eerste!reacties!
zijn!op!het(nieuwe(gezamenlijke(kerkblad(Lich,
tenvoorde,Groenlo(‘Op(Weg’.!De!reacties!zijn!positief.!
Natuurlijk! worden! er! enkele! verbeterpunten! ge>
noemd.! Deze! zullen! de! redactie! worden! gemeld.! De!
verbeterpunten! zijn! verklaarbaar.! Een! eerste! blad!
met! een! deels! nieuwe! redactie,! in! vakantietijd! en!
onder!een!zekere!tijdsdruk,!en!met!een!andere!druk>
ker,!!is!op!zich!een!formidabele!klus.!Er!wordt!hulde!
uitgesproken! aan! de! redactie,! de! drukker! en! aan! de!
heer!B.!Scholten!voor!de!regeling!van!de!bezorging!bij!
alle! gemeenteleden.! Ook! wordt! in! de! kerkenraad!
gemeld! dat! de! berichten! uit! Groenlo! eveneens! een!
tevreden!resultaat!laten!horen.!!
!
De!kledinginzameling!loopt!sterk!terug.!Er!komen!nog!
weinig!mensen!op!de!laatste!zaterdag!van!de!maand!
hun! kleding! inleveren.! Er! zijn! zeer! veel! en! dus! blijk>
baar!teveel!kledinginzamelingsmogelijkheden!in!Lich>
tenvoorde.! De! kledingcommissie! wil! er! mee! stoppen!
per! eind! november.! Het! zou! fijn! zijn! als! we! alterna>
tieven! kunnen! vinden! voor! het! gemis! aan! middelen.!
Ideeën!kunt!u!melden!bij!de!heer!van!Lochem,!voor>
zitter! kerkrentmeesters! (telefoon! 0573>! 451220).! U!
zou!ons!zeer!helpen!als!u!tot!uiterlijk!eind!november!
uw!overbodige!kleding!uitzoekt!en!naar!de!Johannes>
hof! brengt! op! de! laatste! zaterdagmorgen! van! de!
maand.!De!kledingcommissie!zal!te!zijner!tijd!nog!van!
zich! laten! horen! via! dit! blad.! Alvast! een! eerste! dank!
hier!aan!de!commissie!voor!het!vele!werk!gedurende!
vele!jaren.!!
!
In! de! vorige! vergadering! is! afgesproken! de! vacature(
na( het( vertrek( van( ds.( Prenger( op! te! vullen( met! ie>
mand,! die! 10! á! 12! uur! per! week! inzetbaar! is! in! het!
pastoraat.! Dit! is! een! tussenoplossing! in! afwachting!
van!de!verdere!ontwikkeling!in!de!samenwerking!met!
Groenlo.! In! ‘Op! Weg’! van! september! hebben! wij! u!
kunnen!berichten!een!kerkelijk!werker!op!het!oog!te!
hebben.! We! hebben! echter! helaas! geen! contract!
kunnen! sluiten,! waarin! beide! partijen! elkaar! hebben!
kunnen!vinden.!Inmiddels!hebben!wij!via!het!bureau!
mobiliteit! van! de! PKN! enkele! mogelijke! kerkelijke!
werkers! op! een! lijstje! staan.! Het! moderamen! gaat!
ermee!aan!de!slag.!!
!
Binnen! de! kerkenraad! ontstaan! twee! vacatures( door(
het( verlopen( van( de( ambtsperiode.! De! heren! Lang>
broek! (kerkrentmeester)! en! te! Bokkel! (ouderling)!

stoppen! per! januari.! We! denken! na! over! mogelijke!
namen!om!te!benaderen.!
!
De! laatste! nog! openstaande! kascontroles( over! 2011!
zijn! uitgevoerd! en! wel! van! de! PVG! en! Onderweg.!
Deze!zijn!in!orde.!!
De! kerkdiensten! uit! onze! Johanneskerk! zijn! te! horen!
via! de! website! www.kerkdienstgemist.nl.! De! dienst!
wordt! tevens! opgeslagen! en! u! kunt! ook! op! een! wat!
later!tijdstip!de!dienst!nog!beluisteren.!!!!!!!!!
!
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.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!
!
!
!
!!!!!
!!!Flip!de!Bruijn,!scriba!!!!!!

!
Kerken!betreuren!gescheidenheid!!

!

De!interkerkelijke!beweging!'Wij!kiezen!voor!eenheid'!
houdt!op!zaterdag!6!oktober!2012!een!ontmoetings>
dag!op!het!Malieveld!in!Den!Haag.!Het!initiatief!hier>
toe! is! in! 2008! ontstaan! vanuit! een! stuurgroep! met!
vertegenwoordigers! uit! de! PKN! en! de! Verenigde!
Pinkster>! en! Evangeliegemeenten.! Hieruit! ontstond!
een! manifest! van! eenheid.! Sindsdien! hebben! er! ver>
schillende! ontmoetingen! plaatsgevonden.De! ont>
moetingen!hebben!geleid!tot!een!beter!begrip!tussen!
de! evangelische! en! reformatorische! kerken.! Op! de!
ontmoetingsdag!op!het!Malieveld!zal!het!woord!wor>
den! gevoerd! door! ds.! Arjan! Plaisier! (scriba! PKN),! Pe>
ter! Sleebos! (voorzitter! verband! van! evangelie>! en!
pinkstergemeenten)! en! door! Gerard! de! Korte! (bis>
schop! van! Groningen).! Er! worden! ! ! vijf! tot! tiendui>
zend! ! mensen! uit! alle! denominaties! van! de! kerk! in!
Nederland!verwacht.!De!ontmoetingsdag!op!het!Ma>
lieveld! begint! om! 10.00! uur! en! zal! duren! tot! om>
streeks! 15.00! uur.! Aanmelding! kan! plaatshebben! via!
www.wijkiezenvooreenheid.nl.! Ook! kan! men! via! dit!
e>mailadres!adhesie!betuigen!met!het!Manifest!voor!
eenheid.!!
!
Steven!Kuijt!!
classis!Winterswijk!!
!

Diaconie!Lichtenvoorde!

!

De( diaconie( ( heeft( het( volgende( project((
ondersteund:(
!
Dorcas,!Voedselpakketten.!
!
Het! doel! van! de! Dorcas! Voedselactie! is! om! 55.000!
voedselpakketten!in!te!zamelen!voor!de!allerarmsten!
in! Oost>Europa! en! Afrika.! Het! ingezamelde! voedsel!
wordt! zorgvuldig! uitgedeeld! onder! de! zwaksten! van!
de!samenleving!in!deze!landen.!Dat!zijn!vaak!mensen!
die! buiten! alle! structurele! hulpverlening! vallen! en!
geen!sociaal!vangnet!hebben.!Een!gezin!kan!van!een!
voedselpakket!een!week!eten.!
!
Dorcas! komt! in! actie! voor! de! allerarmsten! en! werkt,!
samen! met! lokale! partnerorganisaties,! in! Oost>
Europa!en!Afrika!aan!de!structurele!ontwikkeling!van!
hele! gemeenschappen.! Door! de! allerarmsten! te! be>
trekken!bij!duurzame!projecten,!worden!zij!geholpen!
om! in! hun! eigen! levensonderhoud! te! voorzien! én!
wordt!hun!hoop!voor!een!betere!toekomst!gegeven.!
De! voedselpakketten! worden! verspreid! onder! zorg>
vuldig!geselecteerde!ontvangers!die!niet!in!staat!zijn!
in! hun! eigen! levensonderhoud! te! voorzien,! vanwege!
bijvoorbeeld!ouderdom,!ziekte!of!handicap.!
!
De!pakketten!worden!uitgedeeld!in!de!volgende!lan>
den:!
Albanië,! Moldavië,! Roemenië,! Hongarije,! Oekraïne,!
Bosnië,!Rusland,!Zuid>Afrika!en!Lesotho.!
!
Meer! informatie! bekijk! de! website! op:!
http://www.dorcasvoedselactie.nl!
!

!
!

!
!
!
!
!
!

!

!
!
!
!
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!

Deurcollectes!Oktober!

Ontwerpjaarrekening!Diaconie!2011!

!

!
De!ontwerp!jaarrekening!van!de!Diaconie!over!2011!
is!in!de!kerkenraad!besproken!en!wordt!conform!de!
kerkorde!gepubliceerd.!
!

Zondag!!!7!okt:!!Kerk!en!Israël!
!

De!eerste!zondag!van!oktober!staat!sinds!jaar!en!dag!
in! het! teken! van! de! relatie! tussen! onze! Protestantse!
Kerk!en!het!volk!Israël!zoals!dat!in!de!Bijbel!beschre>
ven!staat.!De!Protestantse!Kerk!investeert!in!ontmoe>
tingen!zowel!tussen!Palestijnen!en!Joden!in!Israël!als!
tussen!predikanten!uit!Nederland!en!mensen!in!Isra>
el.!Activiteiten!om!meer!begrip!te!creëren.!Daarnaast!
ondersteunt! de! Protestantse! Kerk! verzoeningspro>
jecten.!Draagt!uw!gemeente!bij!aan!het!versterken!
van!deze!relatie!en!het!ondersteunen!van!de!verzoe>
ningsprojecten?!

Staat van Baten en Lasten
Rekening
2011
Baten
Baten Onroerende zaken
Rentebaten en dividenden
Bijdragen levend geld
Door te zenden collecten/giften
Totaal baten (a)

!

Zondag!!14!okt:!!KIA!werelddiakonaat!
!

€
€
€

31.349
13.070
5.026

€
€

3.614
53.059

€
€

3.469
2.099

€
€
€

2.098
3.463
600

€
€

2.170
415

€
€
€
€

13.905
5.708
13.274
47.201

€

5.858

saldo toevoegingen (-)
onttrekkingen aan fondsen
overige baten en lasten (-)
Totaal: c

€
€
€
€

4.0001.1005.100-

Totaal resultaat a-b+c:

€

758

Lasten
Lasten onroerende zaken
Afschrijvingen
Lasten kerkd. en overige
kerkelijke activiteiten
Bijdragen andere organen
Salarissen en vergoedingen
Kosten beheer en Administratie
Rentelasten/bankkosten
Diac. Werk plaatselijk/regionaal
idem landelijk
idem wereldwijd
Totaal lasten (b)

Sudan,!voor!velen!van!ons!bekend!via!het!nieuws!als!
een! land! geteisterd! door! conflictsituaties.! Een! land!
waarin!een!fragiele!vrede!heerst.!Juist!in!dat!land!
wil!Kerk!in!Actie!hulp!bieden,!daar!waar!geen!helper!
is.!Via!christelijke!partners!werkt!Kerk!in!Actie!In!Zuid>
Sudan! aan! een! betere! voedselvoorziening! en! wordt!
er! gewerkt! aan! democratisering.! Zuid>Sudan! heeft!
nog!een!lange!weg!te!gaan,!voordat!haar!inwoners!in!
veiligheid!en!met!voldoende!eten!en!drinken!kunnen!
leven.!Kerk!in!Actie!wil!net!als!op!andere!plaatsen!op!
de!wereld!daarbij!helpen.!Via!deze!werelddiaconale!
collecte! wordt! ook! het! werk! in! Zuid! Sudan! mogelijk!
gemaakt.!
!

Zondag!21!okt:! Nederlands!Bijbel!Genootschap.!

Saldo: a-b

!

Zondag!28!okt:! PKN,!Hervormingsdag!
!

31!oktober!is!Hervormingsdag,!de!dag!waarop!we!ons!
de!Reformatie!onder!leiding!van!Maarten!Luther!her>
inneren.! Het! toen! opnieuw! ontdekte! gedachtengoed!
is! wat! de! Protestantse! Kerk! wil! delen! met! anderen.!
De!synode!van!de!Protestantse!Kerk!is!daarvoor!ver>
antwoordelijk,! maar! om! hun! werk! hiervoor! mogelijk!
te!maken!is!financiële!steun!nodig.!

!
Tevens!worden!de!jaarcijfers!in!hun!geheel!ter!inzage!
gelegd!voor!de!leden!van!de!gemeente!gedurende!de!
week!van!8!oktober!in!de!Johanneshof!tijdens!ope>
ningstijden.!
!
Reacties!hierop!kunnen!tot!3!dagen!na!het!einde!van!
de!periode!van!terinzagelegging!worden!gestuurd!
naar!de!scriba.!
!
!
!
!
!
!

!

Opbrengsten!collectes!Juli/augustus!
!

1!juli! !
jeugdwerk,!PKN!!!
€!48,70!!
8!juli! !
eigen!project!Comin! €!62,25!!
15!juli! !
onderhoud!gebouwen! !€!48,06!!
22!juli! !
De!Hoop!
!
!€!48,45!!
29!juli! !
pastoraat!
!
!€!47,70!!
5!augustus!
kerkradio!
!
!€!43,05!!
12!augustus!! jeugdwerk!
!
!€!40,02!!
19!augustus! KIA,!zomerzending!
!€!32,11!!
26!augustus! De!Glind!
!
!€!62,75!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!Namens!de!diaconie!
Jeroen!Wildenbeest!

!

!
!
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In!vreemde!dienst!
!
In! vreemde! dienst.! Voor! lezers! van! de! kerk! in!
Lichtenvoorde! een! vertrouwde! rubriek.! ! Een!
rubriek!waarin!iemand!vertelt!over!!een!dienst!
meegemaakt! in! een! ‘vreemde’kerk.! In! Neder>
land,!of!in!het!buitenland.!In!een!gebouw,!of!in!
de! buitenlucht,! of! in! een! tent! misschien.! Hierbij! ook!
lezers! uit! Groenlo! van! harte! uitgenodigd! om! in! de!
toekomst!ervaringen!te!delen.!!
Wij!(Sjors,!Joke,!Geert!en!ondergetekende)!woonden!
een! dienst! bij! in! Zeist.! In! een! kerkelijk! centrum! dat!
midden! in! een! winkelcentrum! ligt.! Bij! binnenkomst!
direct!al!koffie!en!thee.!Een!ruime!hal.!Veel!mensen.!
Van! allerlei! leeftijden.! ! Allemaal! gekomen! om! Domi>
nee!!Jan>Peter!Prenger!te!verwelkomen!in!zijn!nieuwe!
gemeente.!Een!grote!kerkzaal.!Licht!en!met!een!groot!
podium!waarop!de!liturgietafel.!!
Na!binnenkomen!van!de!ambtsdragers!luidt!een!bel.!
Zoals!in!de!liturgie!staat:!“De!bel!>!teken!om!te!verstil>
len”.!Mooi!woord.!Verstillen.!Stil!worden.!Van!buiten,!
maar! ook! van! binnen.! Alle! ruis! wordt! even! wegge>
nomen.!Om!helder!te!kunnen!horen.!Dominee!Bosch!
gaat! het! eerste! deel! voor.! Tot! de! aanvaarding! en!
verwelkoming! van! Jan>Peter! die! het! daarna! over>
neemt.! ! Best! een! hele! stap! om! in! een! nieuwe! ge>
meente! voor! te! gaan.! Daar! sta! je.! Met! die! opdracht!
door!God!gegeven.!Aan!jou!als!mens.!Kwetsbaar.!Nog!
niet! wetend! van! al! dat! lief! en! leed! dat! daar! voor! je!
zit,! dat! je! zult! gaan! ontmoeten.! Een! paar! gezichten!
stellen!zich!al!wel!voor.!In!de!vorm!van!een!vrienden>
boekje!dat!de!kinderen!van!de!nevendienst!maakten!
en!aan!Jan>Peter!geven!als!ze!terugkomen.!Tijdens!de!
dienst! een! paar! keer! muzikale! bijdragen! van! fluiten,!
cello!en!basso!continuo.!En!natuurlijk!van!de!organist!
die!aan!het!eind!nog!spontaan!een!‘lang!zal!ze!leven’!
inzet! voor! het! dochtertje! van! de! vriendin! van! Jan>
Peter,! die! jarig! is.! Aan! het! eind,! voor! de! collecte,!
woorden!van!een!diaken!waaruit!blijkt!dat!men!actief!
betrokken! is! bij! de! bewoners! van! het! detentie! Cen>
trum!in!Zeist.!Na!de!dienst!wat!toespraken.!De!korte!
bijdrage! van! Sjors,! voorzitter! van! onze! kerkenraad,!
wordt!enthousiast!ontvangen.!Misschien!wel!leuk!om!
te! vermelden! dat,! terwijl! wij! genoten! van! een! hapje!
en! een! drankje! in! de! hal,! tussen! ons! door! de! leden!
van! de! Nederlands! Gereformeerde! Kerk! liepen! op!
weg!!naar!de!avonddienst!in!hun!kerkzaal!in!hetzelfde!
gebouw.! Mocht! u! interesse! hebben,! bekijk! dan! de!
website! www.pknzeistwest.nl! waar! vast! wel! meer!
over!de!hier!beschreven!dienst!te!vinden!zal!zijn.!!
!
!
!
!
!
!
Marja!Koster!

Met!de!PVG!naar!Groenlo!

!
Maandag!17!september!was!het!zover.!Nadat!‘Groen>
lo’! al! meerdere! keren! in! Lichtenvoorde! op! bezoek!
was! geweest,! ging! ‘Lichtenvoorde’! deze! keer! naar!
Groenlo.! De! bus! vertrok! precies! op! tijd! en! net! zoals!
bij!de!reisjes,!een!gezellig!geklets.!
In!Groenlo!stond!men!ons!al!op!te!wachten!en!nadat!
iedereen! een! plaatsje! had! gevonden! kwam! er! koffie!
met! koek,! die! we! ons! goed! lieten! smaken.! Hierna!
heette!de!voorzitster,!mevrouw!Slotboom,!ons!harte>
lijk! welkom,! ook! de! Groenlose! bezoekers! natuurlijk!!
Haar! meditatie! was! naar! aanleiding! van! Psalm! 130,!
een! Pelgrimslied.! ‘Een! roep! naar! de! Heer! vanuit! alle!
ellende!om!genade,!de!hoop!op!verlossing!en!verge>
ving!en!Zijn!liefde!altijd!weer’.!!
Daarna! kreeg! de! heer! Ben! Verweij! het! woord.! Hij! is!
de! plaatselijke! voorzitter! van! de! Stichting! Oude! Gel>
derse!kerken,!de!eigenaar!van!de!Oude!Calixtuskerk.!
In! 1978! is! de! kerk! aan! de! Stichting! overgedragen,!
omdat!het!financieel!niet!meer!haalbaar!was!voor!de!
kleine! Groenlose! gemeente! om! deze! grote! kerk! te!
behouden.!Er!moest!wel!een!gedeelte!blijven!voor!de!
zondagse! eredienst.! Dit! werd! gecreёerd! door! een!
glazen!wand!tussen!koor!en!schip!te!plaatsen.!In!1998!
werd!overeengekomen!dat!het!schip!multifunctioneel!
zou! worden.! De! plaatselijke! gemeenschap,! evenals!
bedrijven!en!‘Europa’!hebben!hieraan!bijgedragen.!
Nu!is!er!elke!zondag!een!eredienst!op!het!koor.!In!het!
schip! zijn! verschillende! activiteiten,! zoals! begrafenis>
sen,!huwelijken,!zowel!burgerlijk!als!kerkelijk,!sympo>
sia! en! personeelsfeesten.! Momenteel! staan! er! drie!
tenten,!die!met!elkaar!de!‘Slag!om!Grolle’!verbeelden!
door! middel! van! filmpjes! en! voorwerpen! uit! de! tijd!
van!Frederik!Hendrik.!
Er! is! nog! één! muurschildering! in! deze! Gotische! kerk!
en! enkele! gebrandschilderde! ramen.! De! muren! zijn!
weer!geverfd!in!de!originele!kleuren.!Het!is!een!groot!
probleem!om!de!ruimte!warm!te!stoken,!wat!natuur>
lijk!erg!duur!is.!!
De!grootste!wens!is!verbetering!van!de!akoestiek.!Dat!
was!ook!het!enige!minpunt!aan!deze!geslaagde!mid>
dag.! Het! gesproken! woord! was,! ook! doordat! we! dat!
niet!gewend!zijn,!vaak!moeilijk!te!verstaan.!
Met! een! bloemetje! werden! tot! slot! de! sprekers! be>
dankt!en!‘Lichtenvoorde’!wel!thuis!gewenst.!
De! volgende! PVG! middag! is! op! 15! oktober! a.s.! om!
half!drie!in!de!Johanneshof.!Dan!komt!mevrouw!F.!de!
Heus! uit! Bredevoort! met! humoristische! vertellingen!
over!‘de!linnenkast’.!
Allen! een! hartelijke! groet! namens! de! medewerkers!
van!de!Protestantse!Vrijwilligers!Groep.!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Joke!Lubbers!

!

!
!
!
!

!
!
!
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!
!

Afscheid!ds.!Jan!Peter!Prenger!

!
Dromen,!daar!ging!het!over!in!de!welkomstdienst!van!
Jan!Peter!Prenger!op!zondag!11!april!2010.!Zondag!23!
september! 2012! is! voor! Lichtenvoorde! deze! droom!
helaas! alweer! afgelopen! en! namen! we! afscheid! van!
Jan>Peter,! die! vanaf! begin! september! verbonden! is!
als! dominee! aan! de! protestantse! gemeente! Zeist>
West.!Het!waren!twee!!goede!jaren!in!Lichtenvoorde!
en!deze!zondag!stonden!we!hierbij!even!stil!met:!

Mooie!woorden!en!attenties!namens!de!PVG!door!
Joke!Lubbers.!

!

!
Een! toespraak! en! kado’s! van! de! kerkenraad! door!
Sjors!Tamminga.!

Muzikale! begeleiding! door! Bas! Tieltjes! en! Johan!
Meerdink.! ! Twee! personen! die! wat! Jan! Peter! betrof!
wel!met!hem!mee!mochten!naar!Zeist.!

Een!vlieger….!

!

Handen!schudden!met!goede!wensen!van!gemeente>
leden! na! afloop! van! de! dienst.! Jan>Peter! het! ga! je!
goed!in!Zeist>West.!
Erik!Schokkin!
!

!
!
!
!
!

!
….!en!een!knapzak!met!goede!wensen!voor!onderweg!
namens!de!kindernevendienst.!
!
!
!

!
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!

Aansluitend!bezochten!we!onder!leiding!van!een!gids!
de!Sint!Jan!kathedraal,!gebouwd!tussen!1370!en!1529!
met!een!toren!die!deels!nog!uit!de!13e!eeuw!dateert.!
De! kerk! is! gebouwd! in! Brabantse! gotiek.! In! de! 16e!
eeuw! heeft! het! interieur! door! de! Beeldenstorm! veel!
geleden.! Na! het! beleg! in! 1629! werd! de! kerk! protes>
tants;! nagenoeg! alle! katholieke! attributen! verdwe>
nen.! In! 1816! werd! de! Sint! Janskerk! weer! rooms! ka>
tholiek! en! in! 1853! weer! Bisschopskerk.!Een! deel! van!
de! kerk! was! niet! te! bezichtigen:! de! kerststal! werd!
opgebouwd!!!!
In! het! aangrenzende! museum! ‘De! Bouwloods’! zagen!
we! allerlei! ornamenten! en! beelden! die! ooit! onder>
deel!zijn!geweest!van!de!kerk.!
Na! de! rondleiding! gingen! we! terug! naar! restaurant!
Picasso!voor!een!heerlijke!lunch.!
Om!14.00!volgde!een!cultuurhistorische!stadswande>
ling!van!een!uur!door!het!eeuwenoude!stadscentrum!
met! onder! meer! het! stadhuis,! de! driehoekige! markt!
en!het!bisschoppelijk!paleis.!
Het! hoogtepunt! was! wellicht! de! rondvaart! over! de!
(binnen)!Dieze.!In!een!karakteristieke!open!boot!voe>
ren!we!gedurende!een!uur!door!Den!Bosch,!afwisse>
lend!in!de!open!lucht!dan!weer!onder!de!bebouwing!
door.!Zo!ontdekten!we!de!schoonheid!van!deze!stad!
met! haar! monumenten,! de! karakteristieke! oude! en!
nieuwe!gebouwen!alsmede!de!vestingwerken.!
Rond! 17.00! uur! aanvaardden! we! de! terugreis! naar!
Lichtenvoorde.! Daar! aangekomen! gebruikten! we! in!
de!Johanneshof!de!warme!maaltijd.!
Het! programma! voor! de! zaterdag! begon! om! 15.00!
uur,!inclusief!een!aantal!genodigden,!!in!de!Johannes>
hof!met!!koffie!en!thee!en!de!onafscheidelijke!taart.!
Er!werd!teruggeblikt!op!25!jaar!uitwisseling!met!een!
opvoering!door!onze!Herolder!vrienden!van!“de!eer>
ste! aankomst! van! de! Lichtenvoordse! kwartiermakers!
bij! de! DDR>grens! in! 1987”! en! van! onze! kant! een! in>
teractief! onderdeel! met! beelden! en! gesprekken! met!
reacties!daarop!door!de!aanwezigen.!
De!broodmaaltijd!bracht,!muzikaal!ondersteund!door!
Johan! Meerdink! &! Co,! de! nodige! conversatie.! Na! de!
maaltijd! noodzaakten! de! Herolder! vrienden! ons! tot!
heftig!nadenken!door!ons!te!laten!raden!wie!de!jeug>
dige!personen!op!de!meegebrachte!foto’s!waren.!De!
avond!werd!afgesloten!onder!het!genot!van!een!hap>
je!en!een!drankje.!!
Op! de! zondag! stond! zoals! gebruikelijk! de! kerkdienst!
centraal.! In! deze! dienst! onder! leiding! van! Margreet!
Bouwman! verleenden! de! beide! organisten! hun! me>
dewerking! en! werden! door! onze! Herolder! vrienden!
nog! enkele! gezangen! ten! gehore! gebracht.! Het! was!
een!fijne!dienst.!
Na!de!koffie!of!thee!met!krentenwegge!moesten!we!
helaas!weer!afscheid!nemen!van!onze!vrienden.!
Namens!de!werkgroep!
Jan!Niewold!en!Nieke!Baars>Hoitink!

Werkgroep!Lichtenvoorde!–!Herold!

25!jaar!!uitwisseling!kerk!Lichtenvoorde–Herold!!
Het!was!de!tijd!van!de!Koude!Oorlog.!Spanningen!en!
wantrouwen!waren!overal.!Maar,!“als!je!elkaar!maar!
persoonlijk! kent,! dan! pak! je! mekaar! niet! aan”.! Dat!
zijn! de! woorden! van! Jan! Gillissen.! Hij! vertolkt! daar>
mee!de!wens!van!kerken!in!Nederland!om!in!contact!
te! komen! met! kerken! in! D.D.R.! En! zo! zette! ook! de!
Gereformeerde! Kerk! in! Lichtenvoorde,! nu! 25! jaar!
geleden,!!!deze!stap.!!Rie!en!Theo!Bosman,!Jan!Gillis>
sen!en!Jan!Scholte!stapten!toen,!in!1987,!in!de!auto.!
Na! vooraf! stapels! formulieren! te! hebben! ingevuld,!
konden!ze!eindelijk!op!weg,!door!het!IJzeren!Gordijn,!
naar!Herold.!De!kerkgemeenschap!in!dit!dorpje!in!het!
Ertsgebergte!kan!zich!dat!moment!nog!goed!herinne>
ren.! Helmut! en! Monika! Zingelmann! en! ook! Wilfried!
Baumann,! die! aan! Duitse! kant! aan! de! wieg! stonden!
van!het!contact,!kregen!er!nu!weer!tranen!van!in!de!
ogen.!Want!ja,!ook!dit!jaar!is!er!weer!een!uitwisseling!
geweest,!de!25ste.!!
!

!
!
Samen! met! onze! vrienden! uit! Herold,! 19! in! getal,!
vierden!we!van!13!t/m!16!september!dit!jubileum.!
De!aankomst,!donderdagmiddag,!begon!met!koffie!of!
thee! en! natuurlijk! de! overheerlijke! taart! uit! onze! ei>
gen! bakkerij.! De! avond! werd! doorgebracht! in! de!
gastgezinnen.!
De!vrijdag!stond!in!het!teken!van!een!bezoek!aan!’s>
Hertogenbosch.! Na! een! busreis! van! anderhalf! uur!
starten! we! met! het! nuttigen! van! koffie! of! thee! bij!
Picasso,! met! als! lekkernij! daarbij! …! een! Bossche! bol,!
een!bol!slagroom!dus!met!daarom!heen!chocolade.!
!
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Braziliё!groep!

Gevonden:!vrijwilligers!beheer!Johanneshof.!!

!
Ruim!een!maand!na!terugkomst!in!Nederland!zijn!de!
jongeren!even!helemaal!in!beslag!genomen!door!het!
nieuwe! schooljaar.! Drie! zijn! er! gaan! studeren,! een!
hele! verandering!! Je! merkt! dat! hun! hoofden! vol! zit>
ten!met!verhalen.!
Via!Togetthere,!de!organisatie!die!de!jongeren!bege>
leidde! voor,! tijdens! en! na! de! reis,! was! er! een! terug>
kom! weekend.! Daar! ontmoetten! ze! ook! een! groep!
jongeren! die! naar! Rwanda! is! geweest! en! met! wie! ze!
samen!de!voorbereiding!hadden!gedaan.!
Er! werden! ervaringen! uitgewisseld,! wat! hebben! ze!
geleerd,! wat! heeft! indruk! gemaakt?! Al! eerder! bleek!
ook!dat!het!feit!dat!‘onze!achterhoekse!groep’!elkaar!
al!kende!en!al!echt!een!groep!was,!er!toe!heeft!bijge>
dragen!dat!het!zo!goed!is!gegaan.!En!dat!heeft!weer!
indruk! gemaakt! ook! bij! de! mensen! die! ze! in! Braziliё!
hebben!ontmoet.!En!nu!dus!ook!bij!de!andere!jonge>
ren.!
Er! was! tijdens! het! weekend! ook! een! workshop! over!
hoe! je! nu! het! beste! actie! kunt! voeren,! om! anderen!
bewust! te! maken! van! de! situatie! van! andere! volken!
en!bewust!te!maken!van!het!eigen!denken!over!ande>
re! culturen! en! de! vooroordelen! die! we! soms! (onge>
merkt)!hebben.!
Aan! het! einde! van! de! zaterdag! begon! er! een! bijzon>
der! festival:! change>makers! (verandering>makers).!
Jongeren! van! drie! organisaties,! Edukans,! World! Ser>
vant! en! Togetthere! kwamen! samen,! 600! in! totaal!!
Het! thema! was:! hoe! ga! je! duurzaam! om! met! de!
Schepping?!Heel!toepasselijk!als!je!net!bij!de!indianen!
bent!geweest!die!heel!dicht!bij!Moeder!Aarde!leven!!
Er! was! veel! informatie! en! je! kon! via! allerlei! proefjes!
kijken!hoe!je!eigen!gedrag!is!en!hoe!je!dat!eventueel!
kan!veranderen.!
Het! ging! bijvoorbeeld! over! je! ‘ecologische! voetaf>
druk’.! Bij! alles! wat! wij! doen! en! produceren! en! con>
sumeren! wordt! energie! verbruikt.! Als! je! dat! omre>
kent! in! ruimte! heb! je! de! ecologische! voetafdruk.! Als!
je!de!ruimte!eerlijk!wilt!verdelen!over!alle!mensen!op!
aarde! heeft! ieder! mens! een! ruimte,! gelijk! aan! drie!
voetbalvelden!tot!zijn!beschikking.!Dat!kun!je!gebrui>
ken! om! aan! je! levensbehoefte! te! voldoen.! Wist! u,!!
dat!u!en!ik,!per!persoon,!negen!voetbalvelden!!ruimte!
verbruiken?!En!de!gemiddelde!mens!in!Afrika!en!Zuid!
Amerika! slechts! twee!! Toen! ik! dat! hoorde! werd! ik!
even!stil!!
Tijdens! de! uitzwaaidienst! zijn! er! vragen! gesteld.! De!
jongeren!zijn!bezig!deze!antwoorden!te!verwerken.!!
Ondertussen! wordt! er! ook! nagedacht! hoe! er! verder!
actie!gevoerd!kan!worden!voor!het!werk!van!Comin.!
Via! de! website! www.pkneibergen>rekken.nl! wordt! u!
op!de!hoogte!gehouden!van!de!activiteiten.!
!!!!!!Namens!de!jongeren!en!de!project>!en!steungroep!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Liesbeth!Speelman!
!

!
In! het! kerkblad! van! september! heeft! u! een! oproep!
aangetroffen! voor! een! vrijwilliger! voor! het! beheer!
van! de! Johanneshof.! Deze! vrijwilliger! hebben! we!
gevonden.!Het!is!mevrouw!Ineke!Kuenen.!Eerder!had!
zich! al! een! vrijwilliger! gemeld! hebben! we! u! geschre>
ven.! Dit! is! mevrouw! Netty! Niewold.! We! heten! beide!
dames! van! harte! welkom! in! het! beheer! van! de! Jo>
hanneshof.! U! zult! de! dames! met! enige! regelmaat!
aantreffen.!Dit!naast!uiteraard!onze!beheerders!Ger>
rit!en!Joke!van!Lochem.!!
De! dames! Ineke! Kuenen! en! Netty! Niewold! volgen!
hiermee! de! dames! Riekie! Ruesink! en! Ria! Tieltjes! op,!
die! hebben! besloten! per! 1! oktober! te! stoppen! met!
hun!werkzaamheden!in!het!beheer!van!de!Johannes>
hof.!!
Wij!willen!langs!deze!weg!beide!dames!zeer!veel!dank!
zeggen! voor! het! vele! werk! door! hen! verzet! in! het!
beheer!van!de!Johanneshof.!!!!
Namens!de!bestuurscommissie!Johanneshof,!
!

Flip!de!Bruijn!
!

Ophaaldienst!Johanneskerk!
U! wilt! zondag! naar! de! kerk.! U! weet! echt! niet! hoe! u!
daar! moet! komen.! U! weet! ook! niet! met! wie! u! mee!
zou! kunnen! rijden.! Geen! nood!! Er! zijn! gelukkig! altijd!
nog! wel! bereidwillige! gemeenteleden! die! u! best! een!
keer!mag!bellen.!
!
Hoe!werkt!het?!
Bel!één!van!de!onderstaande!chauffeurs.!Het!kan!zijn!
dat!die!om!wat!voor!reden!dan!ook!niet!kan.!Bel!dan!
een! ander.! Bel! niet! automatisch! degene! die! boven>
aan! staat.! Het! is! wellicht! handiger! iemand! te! bellen!
die!niet!te!ver!bij!u!uit!de!buurt!woont.!!
De!heer!G.!Koster!
!
tel.!06!15!00!12!21!
De!heer!C.!Langbroek! !
tel.!37!30!28!
De!heer!F.!van!Doorn! !
tel.!37!27!00!
De!heer!S.!Tamminga! !
tel.!37!27!52!
!
Wilt!u!ook!wel!eens!rijden!voor!een!medegemeente>
lid?!Geef!het!dan!even!aan!mij!door.!!
Namens!uw!diaconie!!
Rinus!te!Kronnie!!tel.!37!67!06!
!

!
!
!
!
!
!
!
!
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Vertaalwerk!in!West:Afrika!

Voor!kinderen,!door!kinderen!!

!
Voor! het! tweede! achtereenvolgende! jaar! vraagt! het!
Nederlands!Bijbelgenootschap!(NBG)!tijdens!de!Nati>
onale! Bijbelzondag! aandacht! voor! bijbelwerk! in! ! ! de!
landen! waarmee! het! NBG! een! samenwerkingsver>
band! is! aangegaan:! Benin,! Togo! en! Burkina! Faso.! In!
2011!ging!het!vooral!om!projecten!voor!kinderen.!Dit!
jaar!ligt!de!focus!op!drie!vertaalprojecten.!
Het!gaat!om!steun!voor!en!bijbelvertaling!in!het!Gun!
voor! Benin,! in! het! Mina! voor! Togo! en! in! het! Móorè!
voor!Burkina!Faso.!!
De! reden,! waarom! juist! vertaalwerk! gekozen! is! als!
project! waarvoor! steun! wordt! gevraagd,! heeft! te!
maken! met! een! nieuwe! vertaling! van! de! Bijbel! waar!
in! Nederland! hard! aan! gewerkt! wordt:! de! Bijbel! in!
Gewone!Taal!(BGT).!
‘Het!is!prachtig!en!nodig!dat!deze!vertaling!verschijnt.!
Maar! het! toont! ook! aan! hoeveel! rijker! wij! zijn! dan!
onze! medechristenen! in! West>Afrika’,! zegt! een!
woordvoerder! van! het! NBG.! ‘Wij! kunnen! kiezen! uit!
een! keur! aan! vertalingen.! Zij! moeten! zich! soms! be>
helpen!met!een!bijbel!in!een!voor!hen!vreemde!taal’.!
Daarom! wil! het! NBG! –! net! als! bij! de! komst! van! de!
Nieuwe! Bijbelvertaling! in! 2004! –! eraan! werken! dat!
tegelijk! met! de! verschijning! van! de! BGT! in! 2014! ook!
in! West>Afrika! mensen! een! bijbel! krijgen! in! ‘gewone!
taal’.! De! taal! die! ze! dagelijks,! thuis! spreken! en! ver>
staan:!de!taal!van!hun!hart.!
De! Nationale! Bijbelzondag! zal! dit! jaar! op! zondag! 21!
oktober!in!Lichtenvoorde!gehouden!worden.!
!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Namens!de!werkgroep!van!het!NBG!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Nonja!Kip!
!

!

Giften!

!
kinderen! met! een! acute! of! chronische! ziekte.! Naast!
de! verpleegkundige! zorg! worden! hier! tal! van! leuke!
activiteiten!voor!de!kinderen!georganiseerd.!Door!de!
speciale! opvang! kunnen! kinderen! en! ouders! hier!
even!bij!komen.!!
Het! afgelopen! seizoen! is! door! de! kindernevendienst!!
Lichtenvoorde! tachtig! euro! ingezameld! voor! Gret>
aBontekoe,! die! dit! geld! zal! besteden! aan! spullen! om!
te!knutselen!en!creatief!bezig!te!zijn.!
!
Erik!Schokkin!
!
!

!
!
Tijdens!de!kindernevendienst!wordt!er!altijd!een!
collecte!gehouden!voor!zieke!of!minder!bedeel>
de!kinderen,!ver!weg!of!dichtbij.!Omdat!we!ook!
graag! wat! willen! betekenen! voor! andere! kin>
deren!die!het!minder!goed!hebben!dan!wij.!
De!afgelopen!jaren!is!er!bijvoorbeeld!geld!inge>
zameld! voor! Cliniclowns,! kansarme! kinderen! in!
Brazilië!en!Stichting!Kinderwensmobiel.!
Om!de!zoveel!tijd!wordt!er!gewisseld!van!project.!Het!
afgelopen!seizoen!is!er!geld!ingezameld!voor!kinder>
zorghotel!GretaBontekoe!in!Aalten.!Een!hotel!voor!!

!
Ontvangen! via! ds.! Hinkamp! een! gift! van! €! 10,=! voor!
de! diaconie.! Via! mevrouw! G.! ter! Haar! ! €! 10,=! voor!
algemeen!kerkenwerk!en!via!mevrouw!C.!Lensink!en!
mevrouw!E.!Meijer!ieder!€!10,=!voor!de!PVG.!
Heel!hartelijk!dank!hiervoor!!
!

Kledinginzameling!

!
Op! zaterdag! 27! oktober! a.s.! vindt! er! weer! een! kle>
dinginzameling! plaats.! Van! 09.00! tot! 12.00! uur! in! de!
Ni’je!Wehmerhof,!Rentenierstraat!20.!
!
!
!

!
!
!
!
!
!
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Het!volgende!nummer.!.!.!!!

!

Organist:!!B.Tieltjes,!Rossinistraat!6,!!
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!
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Kerkdiensten:!!

!

!
Groenlo!

!

Lichtenvoorde!

!
Zondag!7!oktober!
3e!zondag!van!de!herfst!(groen)!!
Israëlzondag!
10.00!uur!de!heer!J.E.G.!Baars,!Dinxperlo!!
Welkom:!mevrouw!Lubbers!
Deurcollecte:!kerk!en!Israël!!
!!
Zondag!14!oktober!!
4e!zondag!van!de!herfst!(groen)!
AKZ>dienst!
10.00!uur!ds.!J.J.!Hinkamp!!!!
Welkom:!de!heer!Langbroek!
Deurcollecte:!KIA!werelddiaconaat!

!
Zondag!7!oktober!
3e!zondag!van!de!herfst!(groen)!

10.00!uur!ds.!J.!van!Ballegooijen,!Winterswijk!
Welkom:!de!heer!Klein!Wolterink!
Deurcollecte:!Kerk!en!Israël!

!

Zondag!14!oktober!!
4e!zondag!van!de!herfst!(groen)!
10.00!uur!ds.!R.!Willems>Joosten,!startzondag!
Welkom:!mevrouw!Wegink!
Deurcollecte:!Kerk!in!actie,!werelddiaconaat!

!

Zondag!21!oktober!!
5e!zondag!van!de!herfst!(groen)!
10.00!uur!ds.!J.!van!Ballegooijen,!Winterswijk!
Welkom:!mevrouw!Ter!Haar!
Deurcollecte:!Werk!in!eigen!gemeente!
!
Zondag!28!oktober!
6e!zondag!van!de!herfst!(groen)!
10.00!uur!ds.!R.!Willems>Joosten!
Welkom:!mevrouw!Bekkenutte!
Deurcollecte:!Hervormingsdag!
!
!

!

Zondag!21!oktober!
5e!zondag!van!de!herfst!(groen)!
m.m.v.!de!cantorij!
10.00!uur!ds.!J.J.!Hinkamp!
Welkom:!mevrouw!Meijer!
Deurcollecte:!NBG!!
!
Zondag!28!oktober!!
6e!zondag!van!de!herfst!(groen)!
10.00!uur!ds.!J.J.!Hinkamp! !
!
Welkom:!de!heer!Schokkin!
Deurcollecte:!PKN!Hervormingsdag!
!
Elke!zondag!is!er!na!de!dienst!!
koffiedrinken!in!de!Johanneshof.!!!!!!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!

!
!
!
!
!
!
!
!
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!
!
!
!
!
!
!

November(2012(
!
In!dit!nummer:!
!
Eeuwigheidszondag!
!
Startzondag!Groenlo!
!
Zorgen!om!zorg!
!
Nieuwe!kerkelijk!werker!
!
Kleuren!in!de!kerk!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!

Stilstaan!bij!gedenken...!
Die!ons!in!'!t!hart!geschreven!staan,!die!onze!dagen!deelden!
maar!in!de!dood!zijn!voorgegaan,!zij!lieten!ons!de!beelden!
van!zoet!en!droef!herinneren,!van!zoeken,!hopen,!wachten.!
Zal!in!de!starre,!koude!dood!hun!naam!nog!overnachten?!
Nooit!wordt!de!droefheid!bodemloos:!God!houdt!zijn!handen!open!
en!heel!ons!leven,!doods!en!broos,!draagt!Hij!door!vrees!en!hopen.!!
!
Dichter:!Sytze!de!Vries!
!

!

!

!

!
!
!
!
!
!
!

!

!

!

Moeilijke!woorden!

Eeuwig!
!
Ik!was!er!al!
voor!jij!bij!mensen!kwam.!
Voor!jouw!moeder!
je!in!haar!armen!nam!
had!Ik!mijn!arm!al!!
om!je!heengeslagen.!
Mijn!hand!al!uitgestrekt!
om!je!te!dragen.!
!
Ik!zal!er!zijn!in!
blijdschap!en!verdriet.!
Ik!ben!er,!wat!
je!ook!mag!overkomen.!
Dag!in,!dag!uit,!
je!hele!leven!lang.!
Ik!zorg!voor!je!
bij!waken!en!bij!dromen.!
!
En!als!een!eind!komt!aan!
je!tijd!bij!mensen,!
je!weer!terugkomt!naar!
waar!je!begon,!
dan!blijft!Mijn!arm!nog!om!!
je!heen!geslagen.!
Mijn!kind,!Ik!zal!je!
eeuwig!blijven!dragen.!
!
!
!
!
marja!

!
Soms! gebruiken! we! woorden! die! heel! verI
trouwd!zijn.!
Woorden! gehoord! van! kleins! af! aan.! In! de!
kerk.! Thuis.! Op! school! misschien.! Zonder! naI
denken!hebben!we!ze!een!plekje!gegeven.!Ze!
horen!bij!ons,!en!bij!het!leven.!!
En! we! denken! de! betekenis! ervan! te! weten.!
Zo!bekend!toch?!Zo!vaak!gehoord!toch?!
!
Eeuwigheidszondag.! ! Een! bijzondere! zondag.! Een!
zondag! van! stilstaan! bij! verdriet! en! gemis.! Namen!
noemen! van! wie! zijn! gestorven.! Troost! zoeken! bij!
God! en! bij! elkaar.! Kaarsen! die! branden,! licht! in! het!
donker.! Woorden! gesproken.! Woorden! gezongen.!
Woorden!als!eeuwig!en!eeuwigheid.!
!
Eeuwig.! Een! woord! al! zo! lang! vertrouwd.! Gehoord!
van! kleins! af! aan.! In! de! kerk.! Thuis.! Op! school! misI
schien.! Hoe! vaak! zullen! we! het! al! hebben! gezegd.!
Gedachteloos! misschien! ! in! een! zin! als! “Zij! met! haar!
eeuwige! gezeur! over! alles”,! of! “Hij! met! die! eeuwige!
grijns!op!zijn!gezicht”.!Wel!een!beetje!met!een!menI
selijke!maat,!dat!woordje!eeuwig!zoals!hier!gebruikt.!
Een!beetje!een!gevoel!van!verveling!dat!het!oproept.!
Eindeloos! gezeur.! Eindeloze! grijns.! Je! bent! er! heleI
maal!klaar!mee.!Met!haar.!En!met!hem.!
!
Eeuwig!heeft!ook!een!goddelijke!maat.!Eeuwig!is!een!
woord!dat!hóórt!bij!God.!God!die!ook!wel!de!Eeuwige!
genoemd! wordt.! God! die! is! in! eeuwigheid.! Die! er!
altijd! al! was,! en! altijd! zal! zijn.! Dat! kunnen! wij! heleI
maal!niet!begrijpen.!Wij!denken!in!tijd.!In!begin!en!in!
eind.! Maar! die! eeuwigheid! die! met! God! te! maken!
heeft! kent,! net! als! God,! geen! begin! en! geen! einde.!!
Ongelooflijk!moeilijk.!En!toch!geloven!we!het.!Willen!
we!het!geloven.!
!
De!Eeuwige.!Hij!was!er!al!voor!wij!waren.!En!is!er!nog!
als! wij! niet! meer! zijn.! Als! wij! hier! niet! meer! zijn.! Als!
wij!uit!de!tijd!gegaan!zijn.!De!menselijke!tijd.!Als!wij!in!
de!goddelijke!tijd!zijn.!De!eeuwigheid.!!
!
Eeuwigheid.! Tijd! van! God.! Eeuwigheidszondag.! ZonI
dag! waarop! we! in! gedachten! mensen! die! ons! zo! lief!
waren! geborgen! mogen! weten! bij! God.! ! In! Zijn! tijd!
ingegaan.!Niet!te!verklaren!met!ons!verstand.!Daar!is!
het!te!groot!voor.!Daar!is!het!te!groots!voor.!Geloven!
in! de! Eeuwige! is! vertrouwen.! Vertrouwen! dat! Hij! er!
is.! En! dat! Hij! er! altijd! al! was.! Dat! Hij! weet! heeft! van!
tijd!en!eeuwigheid.!En!dat!Hij!mensen!draagt.!Van!nu!
aan!tot!in!eeuwigheid.!Eindeloos!!
!
!
!
!
!
!
marja!
!
!
!

!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
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Kerkelijk!werker!
Gaatske!Hinke!Braam8Posthumus!
!

Aanstelling!mevr.!Gaatske!Braam!

!

In! de! kerkenraadsvergadering! van! 24! oktober!
werden!de!handtekeningen!gezet!onder!het!conI
ract!met!mevr.!Gaatske!Braam,!als!kerkelijk!werI
ker! voor! de! protestantse! Gemeente! LichtenI
voorde.!We!zijn!blij!dat!zij!onze!gelederen!komt!
versterken.!Gaatske:!van!harte!welkom!!!
!

Van! Drogeham! in! Friesland,! waar! ik! getogen!
ben,! kwam! ik! in! 1974! in! Borculo! terecht! als!
onderwijzeres,!waar!ik!van!1974I1980!deel!uitmaakte!
van! het! onderwijsteam! van! de! Christelijke! Lagere!
School.!
Door! de! interesse! van! vele! gemeenteleden! voor!
theologie!werden!in!veel!plaatsen!de!cursus!‘TheoloI
gische! Vorming! voor! Gemeenteleden’! gegeven,! dit!
door!enthousiaste!predikanten..!Vanaf!1989!heb!ook!
ik!deel!genomen!aan!deze!cursus!en!wel!in!Deventer.!
Deze!cursus!heeft!mij!geprikkeld!om!in!1995!de!HBO!
opleiding!Theologie!in!Enschede!(dependance!van!de!
Noordelijke! Hogeschool! Leeuwarden)! te! volgen.! Het!
was!een!boeiende!studie.!Een!studie!waarin!je!kennis!
maakte! met! verschillende! theologische! opvattingen!
en!waar!je!elkaar!respecteerde.!Tijdens!mijn!pastoraI
le! stage! ontmoette! ik! veel! mensen! met! hun! eigen!
visie!op!leven!en!geloven.!Het!was!en!is!bijzonder!dat!
mensen! hun! zorg,! verdriet,! blijdschap,! het! verhaal!
van!hun!leven!met!je!willen!delen.!Dat!er!vertrouwen!
is!en!ik!een!stukje!mee!mag!lopen!op!de!levensweg.!
Zoals! in! Hengelo! (O),! waar! ik! sinds! 2004! parttime!
werkzaam! ben! in! het! ouderenpastoraat,! hoop! ik! er!
ook! voor! u! in! Lichtenvoorde! te! zijn,! als! iemand! die!
tijdens!bezoeken!een!sfeer!hoopt!te!creёren!waarin!u!
zich!veilig!en!begrepen!voelt.!Woont!u!in!wijk!3!of!7!
t/m! 12! dan! kunt! u! een! beroep! op! mij! doen! via! het!
telefoonnummer! 06! I! 12! 22! 20! 59.! Is! er! geen! direct!
contact,!spreek!dan!uw!naam!en!telefoonnummer!in!
en!leg!ik!contact!met!u,!via!uw!ouderling!of!bezoeker.!
Ik!hoop!op!een!goede!samenwerking!!
!!!!Gaatske!Braam,!Kerkegaarden!1a,!7271!DL!!Borculo!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!gaatskebraam@kpnplanet.nl!

!

!

!

!

!

Bevestiging!mevr.!Braam!in!Lichtenvoorde!

!

Op! 4! november! willen! we! in! een! feestelijke! dienst,!
om! 10.00! uur! in! de! Johanneskerk,! mevr.! Gaatske!
Braam! als! kerkelijk! werker! verbinden! aan! onze! geI
meente.! Zij! zal! het! wijkpastoraat! verzorgen! in! de!
wijken!van!Lichtenvoorde!Noord.!
!
Tevens!zal!in!deze!dienst!!
Saar!Rouwenhorst!worden!!
gedoopt;!een!feest!voor!!
ouders,!grootouders!en!!
gemeente.!!
!
Al!met!al!reden!voor!een!extra!feestelijke!viering!!

!
!
!
!
!

!
!
!
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!

Eeuwigheidszondag!2012!Lichtenvoorde!

Zorgen!om!zorg!

Woensdag! 7! november! willen!
om! 20.30! uur! in! de! Johanneshof!
(na! de! koffie! na! de! dienst! ter!
gelegenheid! van! Dankdag! voor!
gewas! en! arbeid)! aandacht! vraI
gen! voor! een! onderwerp! dat!
momenteel! erg! in! de! belangI
stelling! staat:! de! zorg,! om! oudeI
ren!en!zieken,!of!andere!groepen!
die!in!knel!dreigen!te!komen.!
Met! alle! bezuinigingen! wordt! het! voor! velen! steeds!
moeilijker!om!de!extra!kosten!op!te!brengen.!Wat!zijn!
de!gevolgen!die!we!zelf!ervaren?!Wat!verwacht!u!op!
dit! terrein! van! een! kerk?! Op! welke! wijze! kunnen! wij!
hier!iets!voor!elkaar!of!de!samenleving!betekenen?!
U!bent!van!harte!uitgenodigd!!
ds.!Hans!Hinkamp!

Ieder! jaar! gedenken! we! in! onze! kerk! aan! het! einde!
van! het! kerkelijk! jaar! hen! die! ons! in! het! afgelopen!
jaar!ontvielen!en!hen!die!achterbleven.!!
!
Die(ons(in('(t(hart(geschreven(staan,(
die(onze(dagen(deelden(
maar(in(de(dood(zijn(voorgegaan,(
zij(lieten(ons(de(beelden(
van(zoet(en(droef(herinneren,(
van(zoeken,(hopen,(wachten.(
Zal(in(de(starre,(koude(dood(
hun(naam(nog(overnachten?(
Nooit(wordt(de(droefheid(bodemloos:(
God(houdt(zijn(handen(open(
en(heel(ons(leven,(doods(en(broos,(
draagt(Hij(door(vrees(en(hopen.(
!
De!dienst!op!de!Eeuwigheidszondag!zal!plaatsvinden!
op! zondag! 25! november! om! 10.00! uur! in! de! JohanI
neskerk.!Aan!de!dienst!wordt!medewerking!verleend!
door!de!cantorij.!!
ds.!Hans!Hinkamp!
!
Credo!8!Ik!geloof!!
F(gesproken(over(geloof(–(

!
Agenda!Lichtenvoorde!
!

!!3!!november!Cantorij! !
!
17.00!uur!
!!9!!november!Basiscursus!Pastoraat! 20.00!uur!
!!7!!november!Inloopmorgen! !
09.30!uur!
!!!
!!!!!!!!!!!!Bijbelkring!
!
10.00!uur!
!!8!!november!Bloemschikken! !
19.30!uur!
12!!november!PVG!vergadering!!
14.00!uur!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Basiscursus!Pastoraat! 20.00!uur!
14!november!!Inloopmorgen! !
09.30!uur!
!
!!!!!!!!!!!!Kerkenraadsvergadering!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!met!Groenlo!
!
20.00!uur!
15!november!!Credo!‘ik!geloof’! !
20.00!uur!
16!november!!Open!Tafel!
!
11.30!uur!
17!november!!Cantorij! !
!
17.00!uur!
19!november!!PVG!middag!
!
14.30!uur!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Basiscursus!Pastoraat! 20.00!uur!
21!november!!Inloopmorgen! !
09.30!uur!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Bijbelkring!
!
10.00!uur!
22!november!!Bloemschikken! !
19.30!uur!
24!november!!Cantorij! !
!
17.00!uur!
26!november!!Basiscursus!Pastoraat! 20.00!uur!
28!november!!Inloopmorgen! !
09.30!uur!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Ouderlingenberaad!
20.00!uur!
29!november!!‘De!kerstkaart’!ds.!Ort! 20.00!uur!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!KRM!vergadering!!
20.00!uur!!!

!

Donderdag! 15! november! is! er! onder! leiding! van! ds.!
Hinkamp! een! avond! over! de! geloofsbelijdenis.! Op!
deze!avond!is!het!niet!de!opzet!te!zeggen!wat!iemand!
geloven!moet!(en!al!helemaal!niet!om!elkaar!de!maat!
te! nemen),! maar! we! willen! ruimte! maken! om! openI
hartig! met! elkaar! van! gedachten! te! wisselen! over!
geloven.! Waardoor! word! jij! geraakt?! Wat! zijn! voor!
jou! kernwoorden! en! wat! is! (al! dan! niet! overbodige)!
aanvulling.! Maar! misschien! wil! je! ook! wel! gewoon!
meer!weten!waar!het!in!kerken!eigenlijk!over!gaat.!Of!
je!nu!mee!wilt!praten!of!luisteren:!je!bent!van!harte!
welkom.!
Om!antwoord!te!geven!op!de!vraag!wie!God!is!zijn!er!
de! eeuwen! door! credo’s! (geloofsbelijdenissen)! ontI
staan.! Kerken! en! christenen! brachten! daarin! kort! en!
bondig!onder!woorden!wie!en!wat!hun!geloof,!hoop!
en! verwachting! waren.! Dat! gebeurde! als! het! goed!
ging! in! de! taal! en! context! van! de! eigen! tijd.! Iedere!
keer! komt! er! een! ander! credo! (geloofsbelijdenis)! ter!
sprake! met! een! eigen! kleur! of! achtergrond.! Op! deze!
manier!kan!het!ons!helpen!zicht!te!krijgen!op!wat!we!
zelf!van!waarde!vinden.!!
!
Leiding!!Ds.!Hans!Hinkamp!
Locatie!Johanneshof!
Datum!!15!november!
Tijd!! 20.00!I!21.30!uur!

!

!
Agenda!Groenlo!!!
!

19!november!vergadering!van!het!moderamen!
26!november!vergadering!van!de!kerkenraad!

!
!
!
!

!
!

!
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De!kerstkaart!!!
Je!weet!niet!wat!je!ziet!!

Pastorpraat!8!ds.!Hinkamp!

!

Zo,! “De! kop! is! er! weer! af”.! Het! begin! van! een!
nieuw!kerkenwerkseizoen!ligt!inmiddels!achter!
ons.! Diverse! activiteiten! zijn! van! start! gegaan.!
Vorming! en! Toerusting! timmert! stevig! aan! de!
weg!en!de!opkomst!bij!de!avonden!!is!positief.!

!Ds.!Frans!Ort!uit!Dieren!!
donderdag!29!november!2012!!
!

U!kent!dat!wel:!in!de!weken!voor!Kerst!dwarrelen!de!
kaarten! gestaag! door! de! brievenbus.! Vaak! zijn! het!
bekende!kerstachtige!taferelen.!Maar!er!is!altijd!wel!
een! van! uw! vrienden! die! een! bijzondere! kaart! heeft!
opgestuurd:! zo’n! fraaie,! middeleeuwse! afbeelding!
met! een! engel! en! Maria,! een! kerststal! met! een! stel!
herders!of!de!wijzen!uit!het!Oosten.!Dergelijke!schilI
derijen!spreken!altijd!weer!tot!de!verbeelding.!!
!
Maar! minder! bekend! is! de! betekenis! van! de! afgeI
beelde! zaken:! waarom! lijkt! de! kribbe! op! een! altaarI
blok,! hoe! komt! het! dat! Jozef! altijd! zo! oud! is,! waar!
komen! de! os! en! de! ezel! eigenlijk! vandaan,! waarom!
heeft! de! engel! pauwenveren! in! zijn! vleugels! en!
waarom! is! die! ene! koning! ineens! zwart! geworden?!
Als!je!daarnaar!gaat!zoeken,!kom!je!als!vanzelf!op!het!
spoor!van!de!middeleeuwse!geloofsopvattingen:!er!is!
veel! meer! te! ontdekken! dan! we! ooit! dachten.! KortI
om:!die!kerstkaart!–!je!weet!niet!wat!je!ziet.!

!

Met! elkaar! nadenken! over! een! geloofsbelijdeI
nis.!Wat!wordt!erin!gezegd!en!wat!niet?!Moet!je!alles!
zomaar! aannemen?! Voor! mij! was! de! eerste! bijeenI
komst!hierover!een!bijzondere!avond.!Samen!zoeken!
naar! verdieping! en! daarbij! moeilijke! vragen! niet!
schuwen.!Ruimte!geven!aan!vragen!en!onzekerheden!
en! merken! dat! je! niet! de! enige! bent.! Het! was! goed!
om!in!het!vertrouwen!van!een!kring!op!zoek!te!gaan!
naar! de! basis! van! geloven.! Er! komen! nog! drie! avonI
den,!dus!als!u!geïnteresseerd!bent?!U!bent!van!harte!
welkom!! De! volgende! keer! is! op! donderdag! 15! noI
vember,! om! 20.00! uur! in! de! Johanneshof! (consistoI
rie).!
!

Ook! de! eerste!
AKZIdienst,! zit! er!
weer!op.!Het!werd!
een!heel!boeiende!
dienst.! De! medeI
werking! van! verI
schillende! gemeenteleden! gaf! de! dienst! een! eigen!
kleur.!!De!afkorting!AKZ!van!Anders!Kerk!Zijn!kunnen!
we! misschien! ook! omdopen! in! Allerlei! Kwaliteiten!
Zien,! of! Andere! Kanten! Zien.! Het! onderwerp:! Eén,!
over! de! ene! God! van! joden,! christenen! en! moslims,!
was!een!mooie!voorzet!voor!de!lezing!later!die!week!
van! ds.! Dick! Pruiksma! over! Israël! en! de! Palestijnen.!
Het! werd! een! boeiende! avond! over! de! praktijk! van!
zoeken!naar!mogelijkheden!van!samen!leven.!

!

!
!
Frans!Ort!(1959)!is!als!fullItime!predikant!verbonden!
aan!de!Protestantse!Kerk!te!Dieren.!Daarnaast!heeft!
hij! verschillende! studies! gemaakt! op! het! terrein! van!
de! kerkelijk! architectuur,! christelijke! kunst! en! reliI
gieuze!muziek.!

!

In! het! pastoraat! waren! er! positieve! ontwikkelingen!
over! de! gezondheid! van! Fons! Stapelbroek.! Na! een!
lange! periode! in! het! ziekenhuis! mocht! hij! weer! naar!
huis!om!aan!te!sterken!voor!de!volgende!behandelinI
gen.!Een!reden!voor!dankbaarheid.!Het!meeleven!van!
mensen! doet! hen! erg! goed.! Maar! de! situatie! blijft!
zorgelijk!en!kwetsbaar.!

(

Toegang(gratis(((vrijwillige(bijdrage)((
Koffie/(thee(slechts(€(1,00)!(
Geeft(u(zich(even(op?((
Dan(houden(wij(rekening(met(u.(
Natuurlijk(bent(u(altijd(welkom!!

!

Waar! ik! heel! blij! mee! ben! is! dat,! na! het! vertrek! van!
ds.!Prenger,!na!de!benodigde!gesprekken!de!lege!plek!
in!het!wijkpastoraat!weer!kan!worden!ingevuld.!Met!
ingang! van! 1! november! mogen! we! mevr.! Gaatske!
Braam! uit! Borculo! hier! verwelkomen! als! kerkelijk!
werker!in!de!wijken!van!Lichtenvoorde!Noord.!!
In! de! dienst! van! 4! november! (tevens! doopdienst)!
willen! we! haar! verbinden! aan! onze! gemeente.! In! de!
gesprekken!die!we!hebben!gevoerd!heb!ik!haar!leren!
kennen! als! een! betrokken,! hartelijke! en! goedlachse!
collega,! die! met! de! nodige! ervaring! in! haar! bagage!
snel!haar!weg!zal!vinden!in!ons!midden.!

!

Leiding!! Ds.!Frans!Ort!uit!Dieren!
Locatie! Johanneshof!
Datum!! donderdag!29!november!2012!
Tijd!! ! 20.00!I!22.00!uur!
Info!! ! Sjors!Tamminga,!0544I372752,!!!!
mail:sjors.tamminga@kpnmail.nl!

!
!

!
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De!komende!maand!zal!ook!nu!weer!snel!‘vollopen’.!
Niet! alleen! staan! er! de! nodige! diensten! en! activiteiI
ten!in!de!agenda,!maar!ik!zal!deze!maand!ook!beginI
nen! met! een! eerste! cursus! in! het! kader! van! de! perI
manente!educatie!(verplichte!bijscholing).!Ik!zal!hierI
voor! in! Doorn! deelnemen! aan! een! soort! cursus! over!
hedendaagse! dogmatiek.! Dogmatiek! is! het! systemaI
tisch! naI! en! doordenken! over! het! geloof.! Nu! maar!
hopen! dat! het! boek! dat! hiervoor! bestudeerd! moet!
worden!ook!op!tijd!geleverd!gaat!worden!!
!
met!een!hartelijke!groet,!Hans!Hinkamp!
!

Bloemengroet!Groenlo!!!
!

De!bloemen!uit!de!kerk!zijn!met!een!groet!van!onze!
gemeente!gebracht!bij:!
2!september!de!heer!Kuijt,!Frans!Halsstraat!10,!7131!
VW!Lichtenvoorde!
9! september! fam.! Ros,! Vredenseweg! 19,! 7152! DJ!
Eibergen!
16! september! de! heer! Spin,! Deken! Hooijmansingel!
15,!7141!EA!Groenlo!
23! september! mevrouw! SlotboomIGeessink,! SchoolI
straat!2,!7141!BW!Groenlo!
30! september! mevrouw! AbbinkIWassink! in! De! MoI
lenberg.!
!
Programma!HVD!201282013!Groenlo!

Bloemengroet!Lichtenvoorde!

!
23!sep.!bij!de!familie!Te!Boveldt,!Esstraat!1a.!
30!sep.!bij!mevrouw!Nijenkamp,!Jacob!Catsstraat!34.!
!!7!okt.!bij!mevrouw!Ter!Haar,!Staringstraat!45.!
14!okt.!bij!mevrouw!Pieters!in!Antoniushove.!
!

!

15! november:! de! heer! Bram! te! Paske! uit! Barlo! komt!
met! dia’s! en! verhalen! over! Tone! Berendsen.! Hij! was!
een! boer! die! aan! de! Vredenseweg! woonde.! Een! bijI
zondere! man.! Over! hem! is! een! boek! geschreven,! en!
er! is! een! groep! mensen! die! nog! jaarlijks! op! zijn! verI
jaardag!komen.!
!
19! december:! Kerstmiddag.! Dan! gaan! we! weer! naar!
Lichtenvoorde.!Daar!hopen!we!een!mooie!middag!te!
hebben.!
!
10! januari:! We! zijn! weer! aan! een! nieuw! jaar! begonI
nen,!dus!de!bingo!wordt!weer!tevoorschijn!gahaald.!
Wij!zorgen!voor!mooie!prijsjes.!
!
14! februari:! Vanmiddag! komen! de! dames! Ebbers! en!
Sondelo! uit! Aalten,! met! liedjes! en! sketches.! We! hoI
pen!dat!dit!een!gezellige!middag!zal!worden.!
!
21! maart:! Paasmiddag.! Na! de! liturgie! komt! Lidwien!
Bragt! vertellen! over! haar! reis! die! zij! met! meerdere!
jongeren! uit! Groenlo,! Lichtenvoorde,! Eibergen! en!
Neede! heeft! gemaakt! naar! Brazilië.! Zij! hebben! daar!
een! project! gesteund! waar! ze! over! zal! vertellen! en!
laten!zien.!

Verjaardagen!
!

!!5!nov.!mevr.!Van!Luin!–!van!Dijk,!Huininkmaat!11,!
!
7131!TJ,!82!jaar.!
!!5!nov.!mevr.!G.H.!Masselink,!Tongerlosestraat!3a,!
!
7131!EV,!81!jaar.!
20!nov.!mevr.!A.G.!Doornink!–!Klein!Poelhuis,!
!
G.J.!Doorninkweg!1,!7131!NX,!97!jaar.!
22!nov.!mevr.!H.P.V.!Penning,!Biljoenlaan!65/l,!
!
6825!ES!in!Arnhem,!80!jaar.!
25!nov.!mevr.!W.!van!der!Kieft,!Huininkmaat!13,!
!
7131!TJ,!84!jaar.!
26!nov.!mevr.!J.G.!Konink!–!Schel,!Edisonstraat!2,!
!
7131!PB,!81!jaar.!
26!nov.!de!heer!B.J.W.!Smeitink,!Scheidingsweg!21,!
!
7137!PA,!Lievelde,!81!jaar.!
Rectificatie:!
In!het!oktobernummer!stond!het!verkeerde!adres!
van!mevrouw!Stronks!–Oblink.!Dit!moet!zijn:!
Kamperweg!20,!7137!PA!in!Lievelde!
!
U!allen!wensen!wij,!met!familie!en!vrienden,!een!
goede!en!zo!mogelijk!gezonde!verjaardag.!
Dat!Gods!onmisbare!zegen!u!hierbij!mag!vergezellen.!!!!!
De! middagen! worden! weer! in! de! Molenberg!
Het!zou!mooi!zijn!als!de!jarigen!een!kaartje!of!een!
gehouden!en!beginnen!om!14.30!uur.!!
ander!blijk!van!medeleven!uit!de!gemeente!!krijgen.!
Het!reisje!staat!gepland!in!de!maand!mei.!Later!hoort!
Dit!gebaar!van!aandacht!schenken!geldt!ook!voor!
u!daar!meer!over.!
zieken!en!anderen!die!een!steuntje!nodig!hebben.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!
We!hopen!dat!u!allen!weer!komt!!Tot!Ziens.!
!
!
!
Namens!het!bestuur!van!de!HVD!Groenlo.!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
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!

Startzondag!2012.!
!

Op! zondag! 14! oktober! hebben! wij! in! Groenlo! de!
startzondag! gehouden.! Jong! en! oud! waren! hiervoor!
uitgenodigd,! we! mochten! ons! verheugen! op! een!
goede!opkomst.!
Het!thema!van!de!dienst!was!dit!jaar!“OntImoeten”.!
De! kinderen! mochten! bij! verschillende! onderdelen!
van!deze!dienst!hun!medewerking!verlenen,!het!werd!
dan! ook! werkelijk! een! ontImoeting,! zonder! te! moeI
ten,!tussen!jong!en!oud.!
!
!
!

Nacy(en(Trudy(bij(hun(uitleg(
!
De!schriftlezing!deze!morgen!was,!Marcus!10:!46I52!
Een!prachtig!verhaal!gelezen!door!Joop!ter!Horst.!

!
!

!

!

!Het(ontsteken(van(de(Paaskaars(

De! presentatie! van! de! nieuwe! prachtige! kanselkleI
den,! werd! door! de! kinderen! gedaan.! Vier! kinderen!
hadden!voor!ieder!kleed!een!verhaal.! !

!

!

!

!!!!!!!!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!De(Schriftlezing((

!
Gevolgd!door!de!meditatie!“OntImoeten”,!!
door!onze!predikant!Ria!WillemsI!Joosten!

!
!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!(((De(presentatie(van(de(kinderen!

De! kleden! zijn! ontworpen! door! Nancy! Corts! en! geI
maakt! door! Trudy! Freriks.! Ze! zijn! ons! geschonken!
door! een! niet! te! noemen! familie! uit! onze! kerkgeI
meenschap,!met!een!bijdrage!van!onze!oud!predikant!
ds.!Van!Boven!en!zijn!vrouw.!
Tijdens!de!dienst!ontvingen!Nancy!en!Trudy!een!beiI
den!als!dank!van!de!gemeente!een!boeket!bloemen.!
De! gulle! schenkers! en! de! makers,! Nancy! en! Trudy,!
werden!door!de!gemeente!hartelijk!bedankt.!

!!!!!De(Meditatie(

!
Na! de! meditatie! volgde! een! presentatie! van! Lidwien!
Bragt,!met!het!thema!”Ontmoeting!over!de!grenzen”.!
Over! haar! reis! met! de! Achterhoekse! jongeren! naar!
Brazilië,!het!project!Comin!van!de!Achterhoekse!diaI

!
!
!
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conieën,!EibergenIRekken,!Groenlo,!Lichtenvoorde!en!
Neede.!Dit!project!loopt!nog!tot!eind!2013.!Zij!vertelI
de!in!vogelvlucht!over!de!reis!en!debelevenissen,!dat!
veel!dingen!die!zij!beleefd!hebben!niet!te!beschrijven!
of!te!vertellen!zijn.!
De! verschillende! culturen,! de! natuur,! en! rijkdom! en!
armoede! samen! in! één! heel! groot! land.! Tevens! verI
telde!Lidwien!ons!dat!het!Project!voor!Comin!van!de!
Achterhoekse! gemeenten! met! nog! drie! andere! proI
jecten! genomineerd! is! voor! het! beste! interactieve!
project!van!de!landelijke!diaconieën.!!
Midden!november!wordt!de!uitslag!bekend!gemaakt.!
!

Vragen(aan(Lidwien(en(de(kinderen(

I
De!kinderen!waren!al!snel!druk!met!de!limoI
nade!en!het!spelen!in!de!kerk.!

De(presentatie(van(Lidwien((((((

Na! de! Geloofsbelijdenis,! gelezen! door! één! van! de!
kinderen! het! gebed! en! de! collecte,! deze! keer! ook!
door! de! kinderen,! volgde! een! gesprek! met! de! kinI
deren.!Het!thema!was,!wat!zouden!jullie!graag!in!de!
kerk!of!in!een!kerkdienst!willen!doen.!

!

!

!

!

(((((Koffie(en(of(limonade(

!

!

!

!

Zoals!aan!de!foto’s!te!zien,!was!dit!weer!een!fijne!en!
succesvolle!startzondag.!

gesprek(met(de(kinderen(

!
De!dienst!werd!afgesloten!met!de!zegen!door!middel!
van!het!zingen!van!een!Braziliaans!lied.!!
Na! de! dienst! was! er! de! mogelijkheid! om! onder! het!
genot!van!een!kop!koffie,!te!praten!met!de!kinderen!
over!hun!beleven!in!de!Kerk!en!vragen!te!stellen!LidI
wien!over!haar!reis!naar!Brazilië.!!
!

!

Na!de!koffie!volgde!er!nog!een!lekkere!kop!soep!met!
een!paar!smakelijke!broodjes.!

!
!

!
!
!

!
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Hoe! de! toekomst! er! na! februari! 2014! uit! zal! zien! is!
uiteraard!nog!niet!duidelijk.!Wellicht!dat!het!aantrekI
ken! van! een! kerkelijk! werker,! eventueel! samen! met!
Lichtenvoorde,!een!oplossing!zou!kunnen!zijn.!
Naar!mogelijkheden!om!Ds.!Willems!t.z.t.!toch!nog!in!
te! kunnen! zetten! als! voorganger! in! een! deel! van! de!
zondagse!erediensten!zal!worden!gekeken.!
!!
De!startzondag!op!14!oktober!jl.!was!een!succes.!
Ds.! Willems! had,! samen! met! de! kindernevendienst,!
een!mooie!dienst!voorbereid.!Deze!had!als!thema:!
ONTImoeten.! Lidwien! Bragt! vertelde! over! haar! ervaI
ringen!van!de!reis!naar!Brazilië!aan!de!hand!van!een!
fotoIpresentatie.! Ook! werden! de! nieuwe! kanselkleI
den! gepresenteerd.! De! makers! hiervan! waren! Trudy!
Freriks!en!Nancy!Corts.!Ze!zijn!prachtig!en!ze!kregen!
dan! ook! terecht! veel! waardering! en! een! warm! apI
plaus.!
Na! afloop! was! er! koffie! e.d.! en! was! er! gelegenheid!
om! elkaar! te! ontmoeten,! bij! te! praten! en! gewoon!
gezellig!bij!elkaar!te!zijn.!
Afgesloten!werd!met!een!uitgebreide!broodmaaltijd.!
!
In! de! afgelopen! classisvergadering! werd! gesproken!
over!alles!wat!met!de!financiën!te!maken!heeft.!
Ook! de! nieuwe! classicale! herindeling! kwam! aan! de!
orde.!Voor!uw!informatie:!De!classis!Winterswijk!stelt!
voor! –! in! overeenstemming! met! de! beide! andere!
classes! Doetinchem! en! Zutphen! –! twee! classes! te!
vormen! in! OostIGelderland.! Er! zijn! drie! varianten!
gemaakt.!Deze!drie!varianten!hebben!voor!Groenlo!(!
en!Lichtenvoorde!)!geen!consequenties.!!
!
De!actie!kerkbalans!is!weer!in!aantocht.!De!benodigI
de! papieren! hiervoor! zijn! binnen.! Alle! betrokkenen!
zijn!druk!bezig!om!alles!in!goede!banen!te!leiden.!
De!Kerkvoogdij!maakt!zich!zorgen!over!de!inkomsten!
van! 2012.! Dit! jaar! is! er! veel! fout! gegaan! door! het!
nieuwe! landelijke! registratiesysteem! (LRP).! Aan! het!
begin! van! het! jaar! de! dubbele! acceptgiro’s! die! menI
sen!ontvingen!terwijl!ze!al!betaald!hadden!en!nu!voor!
de! mensen! die! de! kerkbalans! in! termijnen! betalen!
blijkt!dat!deze!voor!een!deel!geen!acceptgiro’s!meer!
ontvangen! hebben.! De! kerkvoogdij! hoopt! dat! een!
ieder! zelf! controleert! of! het! toegezegde! bedrag! is!
overgemaakt.!
!
Hebt!u!vragen!naar!aanleiding!van!het!verslag!van!de!
kerkenraadsvergadering?! Neem! gerust! contact! op!
met!de!scriba!of!een!ander!lid!van!de!kerkenraad.!
!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Joop!ter!Horst,!scriba!!!!!!!!!
!

Kerkenraadsvergadering! van! 15! oktober!
2012!van!de!kerkenraad!van!de!Hervorm8
de!Gemeente!Groenlo.!
!!!

Hans! Bragt! opent! de! vergadering! als! nieuwe!
voorzitter! van! de! kerkenraad.! Hij! heeft! tevens!
het! voorzitterschap! van! het! college! van! kerkI
rentmeesters! overgenomen! van! Herman! PleiI
ter.! Deze! had! enige! tijd! geleden! al! te! kennen!
gegeven! hiermee! te! willen! stoppen! vanwege! drukke!
werkzaamheden! in! zijn! (agrarisch)! bedrijf.! Hans! beI
dankt! Herman! voor! het! vele! werk! dat! hij! heeft! geI
daan!als!voorzitter!van!dit!college.!Herman!blijft!wel!
“gewoon”! kerkenraadslid! in! de! functie! van! kerkrentI
meester.!!
!
Na!de!vaste!punten!van!opening,!bezinningsmoment,!
notulen!vorige!vergadering!e.d.!komt!aan!de!orde!de!
eerste! reacties! op! het! verschijnen! van! het! nieuwe!
gezamenlijke!kerkblad!van!Lichtenvoorde!en!Groenlo!
“Op!Weg”.!De!reacties!zijn!overwegend!positief.!!
In!Groenlo!is!het!nog!even!wennen!natuurlijk!en!met!
name!de!organisatie!rondom!b.v.!het!aanleveren!van!
kopij!e.d.!heeft!de!nodige!aandacht.!
Hierbij! komt! ook! nog! dat! bij! ons! dit! fenomeen! heleI
maal!nieuw!is.!De!berichtgeving!in!de!Groenlose!Gids!
in! de! rubriek! “Nieuws! uit! de! Grolse! kerken”! is! al! zo!
veel!jaren!zo!vertrouwd.!Het!zal!nog!wel!even!duren!
voordat!men!aan!het!kerkblad!gewend!is!geraakt.!
Met! name! de! frequentie! van! een! keer! per! week! (! in!
de!Groenlose!gids!)!naar!een!keer!per!maand!(!kerkI
blad)!voelt!als!een!nadeel.!Ook!het!!“samenzijn”!met!
de! broeders! en! zusters! van! de! R.K.! Calixtusparochie!
op!deze!pagina!in!de!Groenlose!Gids!vinden!wij!toch!
wel! heel! waardevol!! In! dit! verband! heeft! de! kerkenI
raad!dan!ook!besloten!om!de!publicatie!in!de!GroenI
lose! Gids! volgend! jaar! niet! abrupt! helemaal! te! stopI
pen! maar! in! een! afgeslankte! vorm! (! belangrijke! )! zaI
ken! te! blijven! publiceren.! Hierbij! valt! te! denken! aan!
de! wekelijkse! diensten,! mededelingen! van! huwelijI
ken,!geboorte,!overlijden/in!memoriam!en!berichten!
betreffende!bijzondere!diensten!e.d.!
In! de! loop! van! 2013! kunnen! we! dan! bezien! of! dit!
goed!werkt.!
!
Hoewel! het,! gelukkig,! nog! ruim! een! jaar! duurt! komt!
het!emeritaat!van!Ds.!Ria!Willems!langzaam!in!zicht.!
15! december! 2013! hoopt! zij! 65! jaar! te! worden.! Met!
de! nieuwe! AOWIregels! zal! dit! betekenen! dat! ze! nog!
twee!maanden!door!moet,!dus!t/m!februari!2014.!
Zij!heeft!een!poosje!geleden!aangegeven!er!wel!voor!
te!voelen!om!door!te!gaan!tot!haar!67ste.!
Echter! na! overleg! met! een! (financieel)! deskundige!
van!de!PKN!bleek!dit,!gezien!de!financiële!positie!van!
de!Hervormde!Gemeente,!niet!mogelijk.!
!

!
!
!
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deren! en! jongeren! uithuisgeplaatst.! De! helft! hiervan!
leeft! in! zorginstellingen.! De! Rudolphstichting,! partI
nerorganisatie!van!Kerk!in!Actie,!werkt!aan!het!plaatI
sen! van! zoveel! mogelijk! van! deze! kinderen! in! pleegI
gezinnen.!Het!streven!is!om!dat!voor!10.000!kinderen!
in! de! komende! tien! jaar! te! realiseren.! Kinderen! verI
dienen! een! veilig! thuis,! daarom! ondersteunt! Kerk! in!
Actie! dit! initiatief! van! harte.! Via! de! collecte! onderI
steunt! uw! gemeente! het! diaconale! werk! van! Kerk! in!
Actie.!

De! diaconie! Lichtenvoorde! heeft! de! volgende!
projecten!ondersteund:!
!

Regenboog!Groep!
!

De! Regenboog! Groep! zet! zich! in! voor! mensen! met!
sociale!problemen,!voor!dakI!en!thuislozen,!verslaafI
den!en!voor!mensen!met!psychiatrische!klachten.!!
De! organisatie! zorgt! vanuit! de! inloophuizen! voor!
opvang,! hulpverlening,! zinvolle! dagbesteding! en!
werk.!!
Met! behulp! van! buddy's! en! maatjes! voorkomen! ze!
isolement!en!ondersteunen!zij!een!actieve!deelname!
aan! de! maatschappij.! Bezoekers! en! deelnemers! krijI
gen!een!actieve!rol!binnen!de!organisatie.!
Meer! informatie:! bekijk! de! website! op:!
http://www.regenbooggroep.org!
!

!

Zondag!18!november:!De!Bondgenoot!
!

Zondag!25!november:!Cantorij!
!

Opbrengsten!collectes!september!
!

!!2Iseptember! Catechese!
!
€!!61,85!
!!9I!september! Algemeen!kerkenwerk! €!!42,20!
16I!september!!Herold! !
!
€!129,45!
23I!september! PKN!!startzondag!
€!!80,25!
30I!september! Onderhoud!
!
€!48,60!
!
!
!
!
!
!
!
!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Namens!de!diaconie!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Jeroen!Wildenbeest!
!
!

Family!Help!Programme!
!

Family! Help! Programme! heeft! als! doel! de! allerarmI
sten! op! Sri! Lanka! te! ondersteunen! en! hun! leefomI
standigheden!te!verbeteren.!
Dit!wordt!gedaan!door!het!verstrekken!van!inkomen,!
zorg!en!ondersteuning!en!het!leveren!van!voorzieninI
gen! aan! mensen! en! groepen! van! mensen.! Hierbij!
wordt!er!naar!gestreefd!mensen!te!helpen!zelfstandig!
hun! toekomst! vorm! te! geven.! FHP! richt! zich! op! alle!
bevolkingsgroepen!op!Sri!Lanka!ongeacht!ras,!geloof,!
sekse!of!politieke!overtuiging.!
Meer!informatie:!!bekijk!de!website!op:!
http://www.fhpholland.nl/!

Ophaaldienst!Johanneskerk!
U! wilt! zondag! naar! de! kerk.! U! weet! echt! niet! hoe! u!
daar! moet! komen.! U! weet! ook! niet! met! wie! u! mee!
zou! kunnen! rijden.! Geen! nood!! Er! zijn! gelukkig! altijd!
nog! wel! bereidwillige! gemeenteleden! die! u! best! een!
keer!mag!bellen.!
!
Hoe!werkt!het?!
Bel!één!van!de!onderstaande!chauffeurs.!Het!kan!zijn!
dat!die!om!wat!voor!reden!dan!ook!niet!kan.!Bel!dan!
een! ander.! Bel! niet! automatisch! degene! die! bovenI
aan! staat.! Het! is! wellicht! handiger! iemand! te! bellen!
die!niet!te!ver!bij!u!uit!de!buurt!woont.!!
De!heer!G.!Koster!
!
tel.!06!15!00!12!21!
De!heer!C.!Langbroek! !
tel.!37!30!28!
De!heer!F.!van!Doorn! !
tel.!37!27!00!
De!heer!S.!Tamminga! !
tel.!37!27!52!
!
Wilt!u!ook!wel!eens!rijden!voor!een!medegemeenteI
lid?!Geef!het!dan!even!aan!mij!door.!!
Namens!uw!diaconie!!
Rinus!te!Kronnie!!tel.!37!67!06!
!

!
Deurcollectes!november!
!

Zondag!!4!november:!KIA,!najaarszendingsweek!
!

Sinds!april!2011!is!Jasper!Maas!via!Kerk!in!Actie!uitgeI
zonden!naar!Ghana.!In!het!opleidingsinstituut!van!de!
Presbyteriaanse! Kerk! is! hij! aan! het! werk! als! trainer.!
Jasper!traint!het!kerkelijk!kader!in!verschillende!dorI
pen.! Ook! geeft! hij! cursussen! over! praktische! vaarI
dighheden,! hygiëne! en! het! voorkomen! van! besmetI
ting! met! het! hiv/aidsIvirus.! Uitgezonden! medewerI
kers!worden!door!Kerk!in!Actie!ingezet!om!het!EvanI
gelie! wereldwijd! gestalte! te! kunnen! geven.! Het! zenI
dingswerk!van!Kerk!in!Actie!is!breed.!Met!deze!collecI
te!willen!we!het!werk!van!onder!andere!Jasper!Maas!
ondersteunen.!
!

Woensdag!7!november!:!!Eigen!project!Comin!

!
!

!

Zondag!11!november:!KIA,!diaconaat!

!
!
!

!

Sommige!kinderen!worden!al!op!jonge!leeftijd!geconI
fronteerd! met! grote! problemen.! Bijvoorbeeld! door!
verwaarlozing,! ouders! die! verslaafd! zijn! of! moeite!
hebben!met!opvoeden.!In!Nederland!zijn!44.000!kinI
!

!
!
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!
Paars! wordt! gebruikt! in! de! 40Idagentijd! voor! Pasen,!!
en! in! de! adventstijd! voor! Kerstmis! en! in! rouwdienI
sten!

Kleuren!in!de!kerk!
!

Op! zondag! 14! oktober! zijn! de! nieuwe! kanselI
kleden! in! gebruik! genomen.! De! kinderen! van!
de! kindernevendienst! hebben! uitgelegd! waar!
deze!kleuren!voor!staan.!Een!aantal!gemeenteI
leden!hebben!mij!gevraagd!om!daarvan!iets!in!
het!kerkblad!te!schrijven.!!
!

De! kleuren! die! in! de! kerk! gebruikt! worden,! zijn! niet!
willekeurig.!Ze!hebben!een!symbolische!betekenis!en!
sluiten! aan! bij! de! gang! van! het! kerkelijk! jaar,! en!
daarmee! bij! de! feesten! en! het! rooster! van! lezingen!
voor!dat!jaar.!!
Het! kerkelijk! jaar! loopt! van! de! eerste! adventsweek!
tot!de!laatste!zondag!voor!de!adventstijd.!!
Er!worden!in!het!kerkelijk!jaar!over!het!algemeen!vijf!
kleuren!gebruikt:!paars,!roze,!wit,!groen!en!rood.!!
In! onze! gemeente! gebruiken! we! de! kleur! roze! niet.!
Maar!wat!is!de!betekenis!van!de!kleuren?!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!
!
Paars!(purper)!was!in!de!Oudheid!zeer!kostbaar.!!
Het! werd! gemaakt! vanuit! twee! in! zee! levende! slakI
kensoorten.!Voor!een!klein!beetje!kleurstof!ware!wel!
duizenden! slakken! nodig.! De! geverfde! stof! was! dan!
ook!tien!tot!twintig!keer!zo!duur!als!een!hoeveelheid!
goud!van!hetzelfde!gewicht.!!
Deze!kleur!mocht!alleen!door!de!Romeinse!keizers!en!!
senatoren!gedragen!worden.!Er!stond!zelfs!de!doodI
straf!op!als!iemand!de!moed!had!een!purperen!manI
tel!te!dragen.!Het!!werd!dit!opgevat!als!een!daad!van!
openlijke! rebellie,! een! teken! dat! men! een! poging!
wilde!wagen!een!greep!naar!de!macht!te!doen.!
De! soldaten! die! Jezus,! bespotten,! lieten! hem! een!
purperen! mantel! dragen! omdat! Hij! die! gezegd! zou!
hebben!dat!Hij!koning!was.!

!

Wit:! de! feestkleur,! kleur! van! zuiverheid! reinheid! en!
onschuld!!de!glans!van!God!en!de!heiligen,!,!!
de!kleur!van!Christus.!
!

We! gebruiken! de! witte! kleden! op! de! grote! feesten!
van!de!Heer:!Kerstmis,!Pasen!en!de!Witte!Donderdag,!
Hemelvaart!en!Trinitatis!(Trinitatis!kan!ook!rood)!
!

!

Het!symbool!!is!het!kruis!dat!verwijst!naar!het!lijden!
van!Christus!en!is!het!christelijke!symbool!bij!uitstek.!
Door! het! kruis! komt! het! licht! als! teken! van! de! opI
standing!die!komt.!!
!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!

Rood:! de! kleur! van! vuur,! verwijzend! naar! de! Heilige!
Geest.!!
De!kleur!wordt!gebruikt!op!het!Pinksterfeest.!!

!

Wit!is!de!oudste!kleur!in!de!kerk.!!
In!de!Romeinse!cultuur!was!wit!feestelijk.!!
Bovendien!is!wit!een!Bijbelse!kleur,!volgens!OpenbaI
ring! 7:9! dragen! de! deelnemers! aan! de! hemelse! ereI
dienst! witte! gewaden.! De! nieuwIgedoopten! werden!
bekleed!met!witte!gewaden.!!Als!herinnering!daaraan!
kennen!wij!nog!de!witte!doopjurk.!

!

!

Het! symbool! is! de! vredesduif,! de! duif! als! teken! van!
reinheid!en!vrede.!!
De!duif!staat!symbool!voor!de!heilige!Geest,!vredelieI
vendheid! en! reinheid.! Door! het! bijbelverhaal! ove! de!
zondvloed!in!de!tijd!van!Noach!is!de!duif!ook!het!teI
ken!voor!'hoop'!en!'een!nieuw!begin'.!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!
Rood!is!ook!de!kleur!van!de!martelaren.!!

!

Paars:!de!kleur!van!soberheid,!ingetogenheid,!bezinI
ning,!inkeer,!boete!en!rouw.!!
!
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De! kleur! van! tweede! kerstdag! is! rood,! omdat! de!
sterfdag! van! Stefanus,! de! eerste! martelaar,! op! 26!
december!is.!! !

Rituelen!rondom!geboorte!en!doop!

!

Het!was!even!improviseren!op!donderdag!18!oktober!
j.l.!in!de!nieuwe!locatie!bij!“de!Molenberg”,!maar!het!
werd! toch! een! heel! boeiende! en! gezellige! middag!
voor! de! H.V.D.! van! Groenlo.! Ongeveer! 20! personen!
waren!aanwezig!om!te!genieten!van!de!verhalen!van!
mevrouw! F.! de! Heus,! over! het! thema! “Rondom! geI
boorte! en! doop”.! Haar! uitgebreide! verzameling!
voorwerpen! rond! dit! thema,! lag! mooi! uitgestald! om!
getoond!te!worden.!Er!was!ook!veel!te!zien!tijdens!de!
uitleg! bij! beeld! op! scherm.! Zo! werden! we! meegenoI
men!in!de!tijd!van!weleer!tot!aan!heden,!van!vroedI
vrouw! tot! verloskundige,! van! baker! tot! kraamverI
zorgster! en! van! kraamtradities! tot! dooprituelen.! De!
luiermand,! het! gevulde! mandje! met! lekkers! voor! de!
kraamvrouw,! kandeel! en! andere! drankjes,! krentenI
wegge,! een! wikkel! en! kussen! voor! inbakeren,! babyI
kleding! enz.! Verder! een! doopkussen! en! doopkleed!
waarop! de! dopeling! werd! gedragen! en! prachtige!
doopjurken!van!mevrouw!de!Heus!zelf!,!maar!ook!van!
meegebrachte! familiestukken! van! aanwezigen.! HierI
bij!kreeg!men!de!gelegenheid!iets!te!vertellen!over!de!
eigen! doopjurk,! waardoor! het! ook! een! persoonlijk!
tintje! kreeg.! Nancy! Corts! bracht! enkele! stukken! mee!
uit!haar!collectie!o.a.!de!doopjurk!die!gedragen!werd!
door!de!kinderen(Jan!Jaap!en!Ela)!van!onze!vroegere!
predikant! ds.! D.J.Haspels.! Deze! doopjurk! is! ruim!
voorzien! van! prachtig! geborduurde! tule,! waarin! nog!
duidelijk!de!bruidssluier!van!mevrouw!Haspels!was!te!
herkennen.! Nancy! kon! via! familiefoto's! e.d.! nog! wat!
uitleg!geven!bij!de!ingebrachte!stukken,!waarvan!het!
oudste! jurkje! uit! ongeveer! 1820! stamt.! Natuurlijk!
werd! er! koffie! en! thee! geschonken! en! konden! we! in!
de!pauze!!ervaringen!uitwisselen,!want!herkenning!en!
herinneringen! waren! er,! gezien! de! reacties,! genoeg.!
Al! met! al! een! zeer! geslaagde! middag! met! dank! aan!
mevrouw!De!Heus!voor!de!uitstekende!verzorging.!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Nancy!CortsIStunnenberg!!!!
!

!

Rood!wordt!ook!gebruikt!!bij!bevestiging!van!nieuwe!
leden! bij! de! Geloofsbelijdenis,! bij! de! inzegening! van!
predikanten!en!kerkenraadsleden,!!
inwijding!van!een!nieuwe!kerk!en!feesten!van!kerk!en!
gemeente.!!!!!
!

Het!symbool!zijn!de!vurige!tongen,!verwijzend!naar!!
Het! Brandende! braambos! is! een! teken! van! Gods!
openbaring.(Ex.3)! en! de! Heilige! Geest! die! mensen! in!
vuur!en!vlam!zet.!
!

Groen:!!de! kleur! van! hoop,! vrede,! groei,! toekomst,!
het! goede! leven.! Groen! drukt! verwachting! uit:! ‘Eens!
komt! de! grote! zomer’.! De! zomer! is! dan! het! beeld!
voor! de! periode! na! de! wederkomst! van! Christus! op!
aarde,! ! de! tijd! dat! het! Koninkrijk! van! God! werkelijkI
heid!is!geworden!op!aarde.!
!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!

!

De! kleur! wordt! gebruikt! vanaf! de! eerste! zondag! na!
Epifanie! tot! Aswoensdag! ! (het! begin! van! de! veertigI
dagentijd)!en!vanaf!de!eerste!zondag!na!Trinitatis!tot!
Advent.!En!op!alle!overige!zondagen.!
!

De!symbolen:!!het!Christusmonogram!!!
Het! Christusmonogram! bestaat! uit! de! eerste! twee!
letters!van!de!naam!Christus,!'chi'!(geschreven!als!X)!
en!'rho'!(geschreven!als!P).!Het!teken!is!in!de!eerste!
eeuwen!van!het!christendom!ontstaan.!

!

!

!

een! tros! druiven! en! een! korenaar! symboliseren! saI
men!brood!en!wijn!.!

!

!

ds.!Ria!WillemsIJoosten!
!

!

!
!
!
!
!
!
!
!

!
!
!
!
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Boeiende!avond!met!dominee!Pruiksma.!
!

Zo’n! dertig! aanwezigen! ,! een! predikant! die! uit! eigen!
ervaring! kan! vertellen! over! de! gebeurtenissen! rond!!
Israël!en!Palestina,!het!wordt!een!waardevolle!avond.!
Niet!dat!de!oplossing!voor!het!conflict!even!gegeven!
wordt.! Wel! uitleg! dat! het! gaat! om! een! politiek! conI
flict.! Waarbij! nogal! eens! religieuze! argumenten! ten!
onrechte! op! tafel! worden! gegooid.! Wat! punten! die!
dominee! Pruiksma! ons! voorhoudt:! Wees! voorzichtig!
en! zorgvuldig! in! de! woordkeuze! die! gehanteerd!
wordt.! Bijvoorbeeld! in! het! spreken! over! Israël! (een!
land,! een! eenheid)! en! de! Palestijnen! (individuen)!
klinkt!al!een!soort!waardeoordeel!door.!Waarom!niet!
Israël! en! Palestina?! Ook! hanteren! van! ‘bijbeltaal’! als!
het! gaat! om! een! politiek! conflict! is! niet! wenselijk.!
Vervang!het!joodse!volk!niet!klakkeloos!door!christeI
nen!als!zou!het!jodendom!hebben!afgedaan!toen!het!
christendom! ontstond.! (Gelukkig! is! er! in! de! kerken!
veel! verbeterd! in! het! spreken! over! christenen! en!
joden.! Christenen! onopgeefbaar! verbonden! met,! en!
geënt! op! het! joodse! volk,! zo! stelt! de! PKN! het).! FunI
damentalisme,!aan!welke!zijde!ook,!is!uit!den!boze.!Al!
te! lieve! verbroederingstaal,! we! zijn! toch! allemaal!
gelijk,! is! al! even! gevaarlijk.! Het! brengt! de! eigenheid!
van! een! godsdienst,! ! het! ! bijzondere! karakter! ervan,!!
in!gevaar.!!
Als!het!zo!ingewikkeld!ligt,!zal!men!zich!dan!maar!niet!
neerleggen! bij! de! onoplosbaarheid! van! het! conflict!
tussen! landen! en! volken,! tussen! godsdiensten?! En!
dan!komt!de!bezieling!naar!boven.!Ter!plekke!bij!doI
minee!Pruiksma.!Maar!ook!bij!al!die!anderen.!Nee!dat!
zal!men!niet!!Vandaar!zoveel!groepen!(!achtendertig)!
die! onder! de! paraplu! van! ! de! ICCJ,! de! International!
Council! of! Christians! and! Jews,! telkens! weer! de! diaI
loog,! inmiddels! trialoog! want! de! moslims! zijn! ook!
aangeschoven,! zoeken.! Dominee! Pruiksma! is! algeI
meen! secretaris! van! de! ICCJ.! Tijdens! de! tweede! weI
reldoorlog! zochten! Britten! en! Amerikanen! elkaar! al!
op! om! te! spreken! over! de! verschrikkingen! de! joden!!
aangedaan.!In!1947!volgde!de!officiële!oprichting!van!
de!ICCJ.!Gesprek,!!respect,!geloof!in!het!kleine!initiaI
tief,! dat! zijn! de! sleutelwoorden.! De! ! ICCJ! zal! niet! zoI
maar!even!de!vrede!kunnen!organiseren.!Maar!wegI
bereider! zijn! voor! die! vrede! is! ook! een! taak.! Joden,!
christenen!en!moslims!samen!om!de!tafel.!Proberend!
om! drie! verhalen! te! herschrijven! naar! één! gezamenI
lijk!verhaal!van!vrede.!Met!als!drijfveer!het!geloof!in!
die!Ene!die!liefde!is!en!opdraagt!lief!te!hebben.!!
Sjors!sluit!de!avond!af!met!het!lezen!van!lied!216!uit!
de!bundel!Tussentijds!waarvan!hier!de!laatste!regels:!!
Dan!zal!ik!zwaaien!naar!vreemden,!zij!zullen!mij!groeI
ten.! Wie! was! mijn! vijand?! Ik! zal! hem! in! vrede! ontI
moeten.! Dan! zal! ik! gaan! waar! nog! geen! wegen! beI
staan!–!vrede!de!weg!voor!mijn!voeten.!
!!!!!!!!!!!!!!!!
!
!
!
!!Marja!Koster!
Meer!weten?!Kijk!eens!op!www.iccj.org!!!
!
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In!vreemde!dienst!
!
Ik! ben! opgenomen! in! het! Radboudziekenhuis! te! NijI
megen.!In!het!ziekenhuis!heb!ik!op!mijn!kamer!meeI
geluisterd! naar! de! oecumenische! viering! van! Schrift!
en! Tafel,op! zondag! zeven! oktober! gehouden! in! het!
personeelsrestaurant!van!het!UMC!St.!Radboud.!Deze!
viering! heb! ik! als! bijzonder! ervaren! en! wil! ik! graag!
met! anderen! delen.! Voor! de! viering! worden! de! bedI
den! met! patiënten! opgehaald.! Ook! worden! er! tafels!
klaargezet!en!zingt!het!koor!alvast!in.!Ik!blijf!op!mijn!
ziekenhuiskamer! en! luister! met! Ria! en! de! kinderen!
naar! de! kerkdienst! via! het! geautomatiseerde! ziekenI
huissysteem.!Voor!de!dienst!hebben!ze!naast!de!pasI
tores!een!groot!aantal!mensen!nodig!voor!het!delen!
van! het! brood,! en! voor! de! communie.! De! volgorde!
van! de! gebeden! is! hetzelfde! als! in! de! Johanneskerk,!
het! Onze! Vader! wordt! gebeden! en! er! wordt! een! geI
dicht! voorgelezen.! Tijdens! de! dienst! wordt! er! op! de!
piano!gespeeld.!Op!de!kamer!wordt!tijdens!de!viering!
brood!gebracht!en!het!brood!wordt!in!handen!gegeI
ven!onder!het!uitspreken!van!enkele!kleine!gebeden!
waarin!ook!de!zegen!wordt!gevraagd!voor!een!spoeI
dig! herstel.! Wat! ons! het! meest! raakt! is! het! lied! ‘All!
my! trials’(al! mijn! beproevingen).! In! dit! lied! vertelt!
iedereen!over!zijn!vreugde,!verdriet!en!verlangen.!Zo!
ontstaat! er! een! lied! met! allerlei! opzichzelfstaande!
zinnen.! Het! lied! besluit! met! dat! er! snel! een! eind! zal!
komen!aan!alle!problemen.!
Naast! de! wekelijkse! viering! is! er! ook! een! stiltecenI
trum!in!het!ziekenhuis.!Deze!kapel!is!heel!stemmig.!Er!
staat!een!tafel!met!kaarsjes!om!aan!te!steken!en!er!is!
gelegenheid! om! te! bidden.! Ook! is! er! een! kleine! geI
bedsruimte! voor! moslims! en! een! boek! waarin! je! je!
gedachten! kunt! schrijven.! De! kapel! biedt! steun! aan!
alle!mensen,!geeft!rust!en!vrede.!
!!!!!Fons!en!Ria,!Arnoud,!Marinka!en!Rene!Stapelbroek!
!
In!een!nawoord!bedankt!de!familie!Stapelbroek!!allen!
voor! het! medeleven,! de! kaarten! en! de! kaarsjes.! Ze!
vertellen! ook! dat! Fons! is! thuis! geweest! maar! dat! hij!
jammer! genoeg! sinds! 20! oktober! weer! in! het! SKB! is!
opgenomen! na! een! epileptische! aanval.! Verdere! beI
handelingen! moeten! wachten.! Mocht! u! een! teken!
van! meeleven! willen! geven,! het! adres! is! GoudvinkI
straat!107!7132!EA!Lichtenvoorde!
!
!
!
!
!
!
!
!
!

Seniorenmiddag!Lichtenvoorde!

AKZ!dienst!in!Lichtenvoorde!op!14!oktober!

!
Voor! deze! middag! hadden! we! mevrouw! De! Heus! uit!
Bredevoort! uitgenodigd.! Zij! weet! veel! over! huisI
houdtextiel!en!stoffen,!het!ontstaan!en!de!verzorging!
ervan.!Ze!verzorgt!ook!exposities.!
Mevrouw!De!Bruijn!opende!de!middag!met!een!meI
ditatie! uit! Hebr.! 10:23.! Dit! gaat! over! geloof! en! volI
harding,! elkaar! bemoedigen! en! liefhebben,! ook! als!
het! moeilijk! is.! Blijven! hopen! want! God! doet! wat! hij!
heeft!beloofd.!
Daarna! was! het! woord! aan! mevrouw! De! Heus.! Over!
tafels! en! stoelen! had! ze! een! schat! aan! oud! linnen!
stukken! uitgestald,! zoals! ze! vroeger! in! de! linnenkast!
hoorden.!Rijkelijk!geborduurd!of!met!kant!afgezet!en!
alles! met! de! hand! gemaakt.! De! linnenkast! met! inI
houd! was! de! trots! van! de! huisvrouw.! Een! kostbaar!
bezit!waar!je!je!hele!leven!mee!deed.!Men!kon!er!de!
rijkdom!van!een!familie!aan!aflezen.!
De!grondstof!voor!linnen!is!vlas.!Een!weefgetouw!kon!
maar! 70! centimeter! breed! weven.! Voor! een! laken!
had! je! heel! wat! meters! linnen! nodig,! wat! alleen! de!
rijke! families! zich! konden! veroorloven,! vandaar! het!
spreekwoord:! Wie! het! breed! heeft,! laat! het! breed!
hangen.!
Het!wassen!van!het!linnengoed!was!een!heel!karwei.!
Dat! werd! o.a.! met! as! gedaan! en! daarna! werd! het!
gebleekt! op! de! bleek,! een! grasveld,! soms! gemeenI
schappelijk.! Het! strijken! gebeurde! met! een! warm!
gemaakte! steen,! later! met! een! ijzeren! strijkijzer,! dat!
bij! de! kachel! hing,! vandaar! een! heet! hangijzer!! De!
rijke!burgerij!bracht!de!was!naar!een!wasserij.!
Na!de!wastobbe,!wasbord,!borstel!en!stamper!was!de!
Sunlight!zeep!een!uitvinding!!Toen!kwam!de!wasmaI
chine!en!al!die!andere!hulpmiddelen,!die!we!!allemaal!
kennen.!Wat!hebben!wij!het!nu!gemakkelijk!!met!het!
wassen!en!wat!er!nog!meer!bij!komt!kijken,!vergeleI
ken!bij!onze!‘voormoeders’.!
Het!was!een!boeiende!middag,!waarbij!ook!veel!herI
inneringen! naar! boven! kwamen,! waarvoor! mevrouw!
De!Bruijn!mevrouw!De!Heus!hartelijk!!dankte.!
Voor!19!!november!hebben!we!de!‘Monica’s’!uit!Halle!
Heide!uitgenodigd.!U!bent!van!harte!welkom!om!half!
drie!in!de!Johanneshof.!

!
AKZ,! Anders! Kerk! Zijn.! Dominee! Hinkamp! heeft! het!
AKZ! shirt! weer! uit! de! kast! gehaald! en! aangetrokken.!
Na! een! gezamenlijke! start! zoals! gebruikelijk! in! de!
eredienst! splitsen! de! groepen! zich! op.! Deze! zondag!
staan! we! stil! bij! de! drie! grote! godsdiensten,! jodenI
dom,!islam!en!christendom.!!
In!de!kerk!het!verhaal!van!Abraham.!Twee!gemeenteI
leden! nemen! wat! dominee! Hinkamp! aanreikte! voorI
hun! rekening.! Abraham,! vader! van! vele! volken,! die!
een! belangrijke! plaats! inneemt! in! de! drie! genoemde!!
godsdiensten.Zijn! oudste! Ismaël! van! grote! betekenis!
in! de! islam.! Zijn! jongste! Isaäk! in! het! Jodendom! en!
later! het! christendom.! Drie! verschillende! benaderinI
gen!van!één!en!dezelfde!God.!Drie!soms!zo!uiteengeI
groeide!groepen!gelovigen.!De!oproep!om!niet!verder!
uit! elkaar! te! groeien,! maar! om! weer! terug! te! keren!
naar!het!begin,!naar!de!gezamenlijke!voorvader,!naar!
die!ene!God!.!!

!
In! de! consistorie! een! groep! die! in! gesprek! gaat! over!
het! daar! vertelde! verhaal.! Een! vader! heeft! drie! zoI
nen.! Vader! werkt! hard! op! zijn! akker.! De! drie! zonen!
lanterfanten! erop! los.! Vader! ziet! het! een! tijd! aan,!
maar! dan! komt! het! moment! dat! hij! zegt:”Jongens,!
succes! ermee.! Ik! vertrek.! Ik! laat! de! akker! aan! jullie!
over.! Weet! wel,! er! zit! een! schat! in! die! akker.”! De!
broers!blijven!luieren.!Tot!de!dag!komt!dat!alle!voorI
raadkasten!leeg!zijn.!Als!gekken!gaan!ze!op!zoek!naar!
de! schat.! Eerst! lukraak.! Dan! het! besluit! om! de! akker!
in! drieën! te! delen! en! gestructureerder! te! werk! te!
gaan.! Maar! wat! ze! ook! spitten,! geen! schat.! Wel! het!
besluit! om! nu! de! akker! er! zo! mooi! bijligt! maar! in! te!
zaaien.!En!te!oogsten!als!het!gewas!opkomt.!En!dat!is!
het.! Een! mooie! opbrengst! voor! alle! drie.! Een! schat!
anders! dan! verwacht.! In! het! gesprek! begrippen! als!
verantwoordelijkheid.! Respect.! Samenwerken.! Ook!
vragen! over! geloof! en! kinderen,! jongeren! en! veel!
meer.! De! jongerenkerk! ging! op! eigen! wijze! aan! de!
gang! onder! leiding! van! dominee! Hinkamp.! Elders! in!
dit! blad! leest! u! daarover.En! niet! te! vergeten! de! neI
vendienst! met! het! verhaal! over! Abraham! die! op! reis!
ging.! Ze! knutselden! schitterende! tenten! in! elkaar.!

!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!Namens!de!Protestantse!Vrijwilligers!Groep!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Joke!Lubbers!
Oplossing!puzzel!NBG!
1.!Zacharias!2.!Isaak!3.!Noach!4.!Gideon!5.!Benjamin!
6.! Immer! 7.! David! 8.! Felix! 9.! Lucas! 10.! Urbanus! 11.!
Isboset! 12.! Sara! 13.! Tomas! 14.! Edom! 15.! Ruth! 16.!
Salomo! 17.! Cornelius! 18.! Heman! 19.! Rebekka! 20.!
Ester!21.!Eva!22.!Uria!23.!Wasti!
Zing,!bid,!fluister,!schreeuw!
!

!
!
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Bedachten! wat! ze! mee! zouden! nemen! als! ze! op! reis!
zouden!gaan.!Kortom,weer!een!leuke!zondagochtend!
waarop!we!anders!kerk!zijn!geweest.!!
We!wachten!op!de!volgende!keer.!!
!
!
!
!
Marja!Koster!

Kledinginzameling,!doorgaan!of!stoppen!

!
Al!bijna!tien!jaar!houdt!de!huidige!kledingcommissie,!
met!uitzondering!van!de!maand!december,!elke!laatI
ste! zaterdag! van! de! maand! haar! kleding! inzameling.!
Deze! commissie! van! vier! personen! heeft! dit! steeds!
met!plezier!gedaan.!Een!deel!van!dit!plezier!is!dat!er!
elk! jaar! een! leuk! bedrag! werd! binnengehaald! ten!
behoeve!van!de!restauratie!van!de!kerk!en!de!nieuwI
bouw! van! de! Johanneshof.! Maar! langzamerhand!
krijgen! we! steeds! minder! kleding! binnen.! Dat! was! in!
2010! al! goed! te! merken.! In! 2011! weer! minder! en!
2012! is! voor! ons! zeer! teleurstellend! verlopen.! SomI
mige! zaterdagen! hadden! we! niet! meer! dan! 20! of! 25!
zakken.! Dit! is! amper! genoeg! om! de! vaste! kosten! te!
dekken.!Wat!is!de!reden?!
De!crisis!speelt!misschien!een!rol.!Mensen!doen!lanI
ger! met! hun! kleding.! Maar! er! is! nog! een! andere! reI
den,! waarom! de! kleding! niet! bij! ons! terecht! komt.!
Overal! in! het! dorp! kan! men! kleding! kwijt! bij! de! suI
permarkten.! Men! neemt! de! kleding! mee! wanneer!
men! boodschappen! doet.! Dit! is! de! doodsteek! voor!
ons!!!
Mocht!het!zo!zijn!dat!er!geen!verandering!ten!goede!
komt,!dan!blijft!ons!niets!anders!over!dan!te!stoppen.!
!
Daarom! doen! wij! een! oproep! aan! alle! lezers! van!
kerkblad!‘Op!Weg’!:!
Neem! de! moeite! om! op! de! laatste! zaterdag! van! de!
maand! uw! overtollige! kleding! even! naar! de! Ni’je!
Wehmerhof,!Rentenierstraat!20,!te!brengen.!
Deze!maand!is!dat!op!zaterdag!24!november.!
!
Wij! willen! als! commissie! doorgaan,! maar! het! moet!
wel!zinvol!zijn!!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Namens!de!commissie!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!B.!Scholten!

Puzzel!Nederlands!Bijbelgenootschap!
!

Welke! bijbelse! personen! worden! bedoeld! in! de! volI
gende! cryptische! omschrijvingen?! Tussen! haakjes!
staan!het!aantal!letters!waaruit!de!naam!bestaat.!De!
namen!volgen!de!spelling!van!de!Nieuwe!BijbelvertaI
ling.! Wanneer! de! namen! zijn! gevonden,! vormen! de!
beginletters!bekende!woorden!uit!de!Bijbelcampagne!
Wijs(met(de(Bijbel.!
!
!!1.!Stomme!priester!(9)!
!!2.!=!2xa!K!(5)!
!!3.!Hij!ging!het!schip!in!of!juist!niet!(5)!
!!4.!Deze!rechter!maakte!er!een!bende!van!(6)!
!!5.!Was!ik!nee!plus?!Integendeel!!(8)!
!!6.!Hij!staat!altijd!in!het!geslachtsregister!in!!
!!!!!1!Kronieken!9:12!(5)!
!!7.!Aan!deze!beroemde!psalmdichter!hoort!een!sloep!!
!!!!!!te!hangen!(5)!
!!8.!Procurator!met!kattenbrood!(5)!
!!9.!Hij!heeft!een!evangelie!uitgedokterd!(5)!
10.!Bekende!Vlaming!die!door!Paulus!wordt!begroet!
!!!!!!!in!Romeinen!16:9!(7)!
11.!‘Boe’,!sist!de!opvolger!van!Saul!(7)!
12.!Ze!zag!haar!man!toen!ze!vijftig!werd!(4)!
13.!(Geen)!ongelovige!(5)!
14.!Zijn!rode!naam!is!achteraf!gezien!in!de!mode!(4)!
15.!Zij!hoort!helemaal!blut!te!zijn!(4)!
16.!Hij!was!aIsloom,!dus!heel!wijs!(4)!
17.!Nico!Sleur!was!een!Romeinse!centurio!die!werd!!!!!
!!!!!!!gedoopt!(9)!
18.!Komt!Herman!er!uit!met!Psalm!88?!(5)!
19.!‘Hou!je!akerbek’,!zei!Laban!tegen!zijn!zus!toen!ze!!
!!!!!!!water!ging!putten!(7)!
20.!StR!(5)!
21.!Bekend!van!het!(vijgen)blad!(3)!
22.!In!de!oude!stad!klinkt!voor!de!man!van!Batseba!!
!!!!!!!het!geluid!van!een!ezel!(4)!
23.!De!koning!vroeg!verbaasd:!‘Reinigt!hij!zijn!kleren?!
!!!!!!!(4).!

Jan!Helmink!stopt!er!mee.!
!

Jan!Helmink,!!11!oktober!jongstleden!!86!jaar!geworI
den,!stopt!met!het!tuin!Ien!terreinonderhoud!van!ons!
kerkgebouw.!Wie!op!zo’n!leeftijd!fysiek!nog!zo’n!werk!
kan!doen!mag!wel!tot!de!zeer!sterken!gerekend!worI
den.! Maar! nu! mogen! we! toch! niet! verlangen! dat! hij!
dat! nog! langer! doet.! Hij! maakt! dit! seizoen! nog! af! en!
dat!loopt!tot!eind!november!aanstaande.!!
Ruim!15!jaar!heeft!!Jan!de!tuin!en!het!terrein!rond!de!
Johanneskerk! onderhouden! en! tot! medio! 2009! ook!
nog! het! terrein! achter! de! Ni’je! Wehmerhof,! ! en! dat!
voor!een!vrijwilligersvergoeding.!!!
Jan! ! bedankt! en! geniet! er! nu! maar! van! !! ! Dat! mag!
onderhand!wel.!
Na! november! nemen! de! kosters! samen! spa,! hark! en!
schoffel!ter!hand.!
!!!!!!!Namens!!het!college!van!kerkrentmeesters!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!G.!van!Lochem!!(voorzitter)!

!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Namens!de!werkgroep!van!het!NBG!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Nonja!Kip!

Giften!
!

Ontvangen!via!mevrouw!G.!ter!Haar!!€!10,=!en!€!5,=!
voor!de!P.V.G.!!en!€!10,=!voor!algemeen!kerkenwerk.!
Via! mevrouw! J.! ter! Haar! €! 10,=! voor! de! ouderling!
bloemendienst!en!via!mevrouw!R.!Tieltjes!€!15,=!voor!
het!pastoraat.!
Heel!hartelijk!dank!hiervoor!!
!
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proberen! ze! dat! nog! steeds,! maar! dat! is! heel! lastig!
omdat!ze!niet!genoeg!grond!hebben.!Daarom!probeI
ren! ze! in! hun! eerste! levensbehoeften! te! voorzien!
door! de! verkoop! van! hun! handwerkproducten.! Als!
dat!niet!lukt,!zijn!er!vanuit!de!overheid!en!hulporgaI
nisaties! pakketten! beschikbaar! met! eten! en! kleding.!
Hiervoor!moeten!ze!dan!wel!zelf!de!weg!weten!naar!
deze!voorzieningen.!Het!is!niet!zo!dat!ze!automatisch!
aangeboden!worden!als!je!te!weinig!inkomen!hebt.!
!
Meer!op!de!website.!En!verder!nog!dit:!
•!Het!project!van!de!jongeren!voor!Comin!van!de!vier!
gemeenten!is!genomineerd!voor!het!beste!interactieI
ve!project!van!de!Landelijke!Diaconie.!Er!is!een!filmI
pje!opgenomen!dat!getoond!wordt!op!17!november,!
op! de! Landelijke! Diaconale! dag.! Dan! wordt! ook! de!
uitslag! bekend! gemaakt.! Deze! jongeren! zetten! NeeI
de,! EibergenIRekken,! Lichtenvoorde! en! Groenlo! op!
de!kaart!van!kerkelijk!Nederland.!
•Op!7!december!is!er!weer!een!Adventmarkt!in!NeeI
de.!
•! En! vanaf! 7! december! kunt! u! weer! uw! kerstpost!
inleveren!in!de!Huve,!op!het!kerkelijk!bureau.!De!post!
voor! binnen! de! bebouwde! kom! van! Eibergen! wordt!
door! de! jongeren! en! de! steungroep! leden! bezorgd.!
Het! enige! wat! u! hoeft! te! doen:! kaarten! schrijven,!
brengen! naar! de! Huve! of! afleveren! op! zondag! in! de!
kerk!en!er!in!plaats!van!een!postzegel!€!0,35!per!kaart!
bijdoen.!De!opbrengst!is!weer!voor!Comin.!
!
!!!!!!Namens!de!jongeren!en!de!projectI!en!steungroep!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Liesbeth!Speelman!
!

Braziliё!groep!

!
Ik!weet!niet!wat!u!er!van!vindt,!maar!ik!zou!toch!denI
ken!dat!de!jongeren!wat!minder!actief!zijn!nu!de!reis!
achter! de! rug! is.! Ze! hebben! veel! acties! gevoerd! en!
dan!zo’n!intensieve!reis.!En!vervolgens!gaat!het!leven!
weer!door:!studie,!vrienden…!
Maar!niets!is!minder!waar!!Ze!zijn!nog!steeds!zo!enI
thousiast!en!willen!graag!hun!verhaal!kwijt:!aan!famiI
lie,! vrienden! en! aan! u! allen.! Ze! willen! vertellen! over!
en! geld! inzamelen! voor! Comin,! zodat! het! werk! kan!
worden!voortgezet.!Het!strijden!voor!de!rechten!van!
de!inheemse!volkeren!in!Braziliё.!Dus!voorlopig!vindt!
u! gewoon! iedere! maand! deze! inmiddels! vertrouwde!
rubriek! in! het! kerkblad.! U! kunt! de! belevenissen! van!
de!jongeren!nog!steeds!volgen!op!hun!weblog!!
http://achterhoek!iscomin.reismee.nl!
!
Op!28!september!was!er!in!Eibergen!weer!een!BraziI
liaanse! maaltijd.! Maar! liefst! 50! mensen! hebben! zich!
weer!goed!laten!voeden!door!Maze,!onze!topchef!uit!
Braziliё!! Bedankt! Maze!! Vervolgens! hebben! zo’n! 95!
mensen!de!verhalen!gehoord,!de!foto’s!gezien!en!de!
Braziliaanse! thee! geproefd.! Hebt! u! dit! gemist?! Dan!
hebt!u!echt!iets!gemist!!
!
Dan!nog!de!antwoorden!op!de!vragen!van!gemeenteI
leden,! die! aan! de! jongeren! zijn! meegegeven! tijdens!
de!uitzwaaidienst!in!Neede.!!
Hier!een!selectie:!
Door(wie(worden(ouderen(verzorgd?(
Door!familieleden.!Bij!de!inheemse!stammen!hebben!
ze!niet!zo!iets!als!een!bejaardentehuis.!Voor!zover!wij!
hebben!kunnen!zien!wonen!ouderen!ook!niet!bij!hun!
kinderen! in! huis,! maar! omdat! iedereen! in! hetzelfde!
kleine!dorp!woont,!zijn!de!kinderen!goed!in!staat!om!
vanuit! een! ander! huis! voor! hun! ouders! te! zorgen.!
Wat!ook!opviel!is!het!grote!respect!dat!er!voor!oudeI
ren! is.! Toen! we! gingen! eten! kregen! eerst! de! ouders!
van!de!stamhoofden!hun!diner,!toen!wij!als!gasten!en!
daarna!de!rest.!Steeds!was!er!eerst!aandacht!voor!de!
ouderen.!
Worden(ze(gesteund(door(de(ouderen?(
Ze!leren!veel!van!de!ouderen.!Ze!krijgen!hun!cultuur!
en! taalgebruik! mee! en! ze! leren! al! van! jongs! af! aan!
hoe!ze!voor!de!natuur!moeten!zorgen!.!
Kennen( ze( het( begrip( ‘eenzaamheid’( onder( de( oudeF
ren?(
Ze!leven!in!een!heel!klein!dorp,!waarvan!de!inwoners!
een!hechte!gemeenschap!vormen.!Er!is!dus!altijd!wel!
aanspraak.!
Hoe(is(het(met(de(eerste(levensbehoefte?(Is(er(genoeg(
eten(en(drinken(voor(iedereen?(
Reguliere!Braziliaanse!bevolking:!Er!is!armoede,!maar!
deze! is! niet! zo! erg! als! bijvoorbeeld! in! Afrika.! De! inI
heemse! bevolking! leefde! vroeger! van! de! natuur.! Nu!
!

Kerkbeheer!en!diaconale!gelden!op!
Classisvergadering.!
De!Classis!Winterswijk,!bestaande!uit!afgevaardigden!
van! de! acht! ! kerkelijke! gemeenten! uit! de! regio,!
vergaderde! op! 19! september! 2012! in! zalencentrum!
De! Huve! bij! de! Oude! Mattheüskerk! in! Eibergen.! De!
vergadering! werd! in! de! kerk! geopend! met! een!
bezinningsmoment,! verzorgd! door! de! plaatselijke!
predikant!en!voorzitter!van!de!Classis,!ds.!J.S.!Struijk.!!
De! lezing! en! de! uitleg! vond! plaats! uit! en! naar!
aanleiding! van! Deuteronomium! 26! vers! 9I11.! Ds.!
Struijk!ging!onder!andere!in!op!de!betekenis!van!het!
woord!'De!Huve',!de!naam!van!het!gebouw!dat!enige!
weken!geleden!na!een!renovatie!opnieuw!in!gebruik!
is! genomen.Het! belangrijkste! agendapunt! van! de!
classisvergadering! was! het! kerkbeheer! en! de!
aanwending! van! de! diaconale! gelden.! De! heer! A.!
Wolswinkel,! financieel! consulent! bij! het! steunpunt!
Zuidoost!van!de!PKN,!gaf!hierop!aan!de!hand!van!een!
beamerpresentatie! een! uitgebreide! toelichting.! Uit!
de! toelichting! kwam! naar! voren! dat! de! meeste!
gemeenten! in! en! ook! buiten! de! classis! zich! in!
financieel!!'zwaar!weer'!bevinden.!Door!de!terugloop!
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Onderzoek!naar!preken!van!PKN!
Preken!vermijden!vragen!waar!mensen!mee!zitten.!
Met!instemming!van!het!moderamen!van!de!generaI
le! synode! van! de! PKN! deden! twee! theologen,! Ciska!
Stark! en! Bert! de! Leede! van! de! Protestantse! TheoloI
gische! Universiteit,! een! onderzoek! naar! het! functioI
neren! van! de! preek! in! de! protestantse! eredienst.!
Zestig!voorgangers!stuurden!hun!beste!preek!op!naar!
de! beide! theologen.! Hiervan! kozen! de! onderzoekers!
er!twintig!uit!om!te!analyseren.!
Zij!komen!tot!de!conclusie!dat!de!preek!in!de!protesI
tantse!kerk!vaak!een!teleurstelling!is.!De!preek!geeft!
geen!antwoord!op!vragen!waar!gelovigen!mee!zitten.!
In! het! maatschappelijk! leven! spelen! allerlei! vragen:!
op! het! gebied! van! de! gezondheidszorg,! over! levensI
beëindiging! in! uitzichtloze! situaties,! over! het! geweld!
in! de! samenleving! enzovoort.! Deze! vragen! komen!
niet! of! in! onvoldoende! mate! aan! de! orde! in! de! zonI
dagse! preken.! Dominees! vermijden! vaak! 'zware'!
maatschappelijke,! morele! en! ethische! onderwerpen.!
De!twee!onderzoekers!zien!over!de!hele!breedte!van!
de!kerk!hetzelfde!patroon.!Daarbij!komt!dat!er!nogal!
wat! individuele! geloofsIopvattingen! zijn.! Volgens!
Ciska!Stark!komt!'de!een!in!de!kerk!voor!een!meditaI
tief! moment,! een! ander! voor! een! apologetische!
preek! zodat! hij! weer! weet! wat! te! geloven! en! een!
derde!voor!ethische!richtlijnen!voor!op!het!werk'.!
Het!onderzoek!van!dr.!Ciska!Stark!en!dr.!Bert!de!LeeI
de! is! reden! voor! zelfreflectie,! zo! schrijft! dr.! A.J.! PlaiI
sier,!scriba!van!de!Protestantse!Kerk!in!Nederland!op!
de! website! van! de! kerk.! Volgens! Plaisier! kan! het! kriI
tisch!onderzoek!van!de!theologen!pijnlijk!overkomen!
bij!predikanten!die!week!in!week!uit!veel!werk!maken!
van! hun! preek.! Toch! wil! hij! het! onderzoek! positief!
benaderen! omdat! de! preek! het! voluit! waard! is.! PreI
ken! lijkt! vaak! een! onmogelijke! zaak! en! het! is! niet!
eenvoudig! om! vanuit! de! Schriften! alle! hoorders! in!
hun! persoonlijke! en! maatIschappelijke! omstandigheI
den!aan!te!spreken.!Het!is!echter!de!Geest!die!altijd!
weer! onder! en! op! de! kansel! inspireert! om! de! woorI
den! van! God! in! menselijke! taal! om! te! zetten.! De!
voorbereiding! van! de! preek! en! ook! het! uitspreken!
ervan! kan! dan! ook! nooit! zonder! het! persoonlijk! geI
bed! van! en! voor! de! voorganger.! De! gebeden! van! de!
hoorders! mogen! hem! en! haar! daarbij! tot! steun! zijn.!
En!dan!gaat!soms!in!de!prediking!de!Geest!een!geheel!
eigen! weg,! tot! verwondering! van! voorganger! en!
hoorders!!Het!kan!goed!zijn!om!ook!preken!regelmaI
tig! in! kerkenraadsvergaderingen! en! op! gemeenteI
avonden!aan!de!orde!te!stellen.!Er!zijn!gemeenten!die!
zo! af! en! toe! na! de! kerkdienst! met! elkaar! hierover! in!
gesprek!gaan.!Het!onderzoek!van!de!beide!theologen!
zal!een!vervolg!krijgen!in!de!vorm!van!een!samen!te!
stellen!Handboek!voor!de!Prediking.!!
!!!!Classis!Winterswijk!
!!!
!!Steven!Kuijt!!

en! vergrijzing! van! het! ledenbestand! lukt! het! vele!
gemeenten! niet! meer! de! jaarlijkse! exploitatie!
sluitend! te! krijgen.! Het! zogenaamde! 'levende'! geld!
dat!uit!de!collecten,!de!vrijwillige!bijdragen!en!andere!
opbrengsten!moet!komen,!levert!onvoldoende!op!om!
het! jaarlijkse! tekort! te! dekken.! Dit! heeft! in!
verschillende! gemeenten! al! geleid! tot! ingrijpende!
maatregelen! als! de! opheffing! van! een!
predikantsplaats,! het! afstoten! van! een! kerkgebouw!
en! dergelijke.! De! heer! Wolswinkel! benadrukte! de!
noodzaak!van!het!opstellen!van!een!beleidsplan!voor!
meerdere! jaren! en! een! hieraan! gekoppelde!
meerjarenraming! van! de! begroting.! Bij! de! opstelling!
van! de! jaarbegroting! zal! deze! hieraan! moeten!
worden! getoetst.! Daarnaast! wees! hij! er! op! dat! de!
kerkenraad! de! eindverantwoordelijkheid! draagt! voor!
het!financieel!beheer!en!het!beheer!van!de!diaconale!
gelden.!De!voorbereiding!van!de!jaarlijkse!begroting,!
met! hierin! opgenomen! de! noodzakelijke!
investeringen! en! onderhoudskosten! van! gebouwen!
en! dergelijke,! vindt! plaats! in! goed! overleg! met! de!
colleges!van!kerkrentmeesters!en!van!diakenen.!Ook!
de! kerkelijke! gemeente! moet! bij! ingrijpende!
besluitvorming! worden! betrokken.! Wat! de! diaconale!
gelden!betreft!zal!in!de!toekomst!door!het!RCBB!geen!
toestemming! meer! worden! verleend! om! niet!
geoormerkte! gelden! toe! te! voegen! aan! de!
vermogenspositie! van! de! diaconie.! Dit! laatste! houdt!
verband! met! de! fiscale! positie! van! de! diaconie!
volgens! de! zogenoemde! ANBIIstatus! (niet! winst!
beogende! instellingen).! Dit! betekent! dat! ,! wanneer!
een! diaconie! gelden! overhevelt! naar! een! volgend!
begrotingsjaar,! er! een! duidelijke! en! heldere!
omschrijving!van!het!(diaconale)!doel!moet!zijn.!!
Het!gebruiken!van!diaconale!gelden!voor!het!dekken!
van!de!kosten!van!het!!kerkbeheer!is!niet!toegestaan.!
In! uitzonderingsgevallen! en! onder! strikte!
voorwaarden! kan! in! de! vorm! van! een! uitstaande!
lening!gebruik!worden!gemaakt!van!diaconale!gelden!
voor!niet!diaconale!doeleinden.!
In! het! vervolg! van! de! vergadering! kwamen! aan! de!
orde! de! herindeling! van! de! classes! DoetinchemI
WinterswijkIZutphen,!
de!
voorgestelde!
kerkordewijzigingen!en!mededelingen!van!het!wel!en!
wee! uit! de! kerkelijke! gemeenten.! Alle! kerkenraden!
uit! de! classis! zijn! inmiddels! akkoord! gegaan! met! de!
opheffing! van! de! Classis! Winterswijk! en! indeling! bij!
de!Classis!Doetinchem!dan!wel!Zutphen.!
De! voorzitter! sloot! de! vergadering! die,! behalve! door!
de! vaste! afgevaardigden,! door! verscheidene!
(ouderling)Ikerkrentmeesters! en! diakenen! werd!
bijgewoond.!!
!!!!Classis!Winterswijk!
!
!

!

!

!

!

!!!!!!!!!!!!S.Kuijt!
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Gelukkig!hebben!we!de!foto’s!nog!!

J8kerk!8!een!heel!gepuzzel!

!
De! fotogalerij! van! pknIlichtenvoorde! is! weer!
bijgewerkt.!
In!
het!
fotoalbum!
op!
www.kerkbladopweg.nl! ! zijn! de! volgende!
nieuwe!albums!geplaatst:!
!
!

Bij!de!Jongerenkerk!in!oktober!stonden!we!stil!bij!het!
geloof!als!ontdekkingstocht.!Geloven!is!op!zoek!gaan!
naar!God.!Zoals!Abraham.!Hij!koos!voor!God!en!wilde!
zich!(niet!langer)!laten!(af)leiden!door!de!afgoden.!!
!
We!sloten!af!met!een!puzzel,!een!woordzoeker,!met!
voorbeelden! van! afgoden! (van! vroeger! en! van! nu).!
Benieuwd?!Maak!dan!zelf!onderstaande!puzzel!!
!

De(grote(afgodenpuzzel(F(woordzoeker(

Zoek!onderstaande!woorden!in!de!puzzel!en!!
streep!de!gebruikte!letters!door:!
(letters!kunnen!ook!in!meer!woorden!voor!komen!)!
Astarte,!Baal,!idols,!geld,!uitgaan,!alcohol,!laptop,!!
mobieltje,!sport,!televisie,!games,!roken,!Moloch!

Afscheid!ds!Jan!Peter!Prenger!
!

!

Zet!de!overblijvende!letters!op!een!rij!!
en!ontdek!de!ontbrekende!afgod...!
!
Stuur!je!antwoord!naar:!hans@hinkamp.info!
Je!maakt!dan!kans!op!een!leuke!prijs!!
!
Hans!Hinkamp!

!
Vele!handen…!!Doe!mee!!
Wordt(lid(van(de(leukste(commissie(van(het(kerF
kenwerk:(de(kindernevendienst.((
Vele! handen! maken…! lichter! werk.! Zeg! nu! niet!
direct! “geen! tijd”,! want! dat! valt! best! mee!! Je!
staat!ongeveer!1x!in!de!zes!weken!op!het!rooster!
(in! onderling! overleg).! Dus! als! je! het! leuk! vindt!
om! met! kinderen,! knutselen! en! spellen! ! in! de!
weer! te! zijn,! neem! dan! contact! op! met! iemand!
van!de!leiding,!Erik!Schokkin,!of!ondergetekende.!
Ik!zeg!DOEN!!!!
ds.!Hans!Hinkamp!
!

!
Uitzwaaien!oudste!groep!Kindernevendienst!
!
!
!
!
!
!
!
Erik!Schokkin!
!
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Het!volgende!nummer.!.!.!!!

Organist:!!B.Tieltjes,!Rossinistraat!6,!!
7131!GH!Lichtenvoorde,!tel.!37!35!32!

.!.!.!.!kunt!u!verwachten!in!de!week!voorafgaand!aan!zonI
dag!2!december!
De!kopij!moet!uiterlijk!maandag!!19!november!om!!
12.00!uur!zijn!ingeleverd!via!email!naar:!

!

Vorming!en!Toerusting:!dhr.!S.!Tamminga,!!
Diepenbrockstr.!13,!7132!AM!Lichtenvoorde,!tel.!37!27!52!

!

!

kopij@kerkbladopweg.nl!
Elektronisch! aangeboden! kopij! zullen! wij! zelf! in! het! juiste!
lettertype!en!in!de!juiste!afmetingen!opmaken.!!

Gemeentecentrum:!“Johanneshof”,!Rentenierstraat!9,!!
7131!DK!Lichtenvoorde,!tel.!37!60!56!
Beheer!:!mevr.!J.!van!Lochem,!Hofesch!23,!!
7131!TC!Lichtenvoorde,!tel.!37!41!20!

!

!

!

Internet:!www.kerkbladopweg.nl!
Vragen!over!de!bezorging!

B.W.!Scholten,!Rapenburgsestraat!44,!7131!CZ!
!Lichtenvoorde!!!tel.!0544!!373460!

Administratie!Kerkrentmeesters:!F.J.!van!Lochem,!
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!

!

Mevr.!G.!BijkerIMiddelbrink,!Lisztstraat!4,!!
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Administratie!Diaconie:!F.J.!van!Lochem,!Van!der!Meer!de!
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!

Penningmeester!Kerkrentmeesters:!G.W.!Koster,!van!
Raesfeltstraat!44,!7131!GD!Lichtenvoorde,!
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!
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!
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Kerkdiensten:!!

!
!
!

!

!
Groenlo!

Lichtenvoorde!

!
Zondag!4!november!

!
Zondag!4!november!!

7e!zondag!van!de!herfst!(groen)!!
Doopdienst!en!bevestiging!kerkelijk!werker!
10.00!uur!ds.!J.J.!Hinkamp!!
Welkom:!de!heer!De!Bruijn!
Deurcollecte:!KIA,!najaarszendingsweek!!

7e!zondag!van!de!herfst!(groen)!
Oogstdankdienst!
10.00!uur!ds.!M.H.!WillemsIJoosten!!
Welkom:!de!heer!Pleiter!
Deurcollecte:!Kerk!in!actie,!zending!

!!

!
Zondag!11!november!

Woensdag!7!november!!

Dankdag!voor!gewas!en!arbeid!(groen)!
19.30!uur!ds.!M.!BouwmanILasseur!!
Deurcollecte:!eigen!project!Comin!
Aansluitend!activiteit!met!het!thema!zorg!
!

8e!zondag!van!de!herfst!(groen)!
10.00!uur:!ds.!M.!BouwmanILasseur,!Lichtenvoorde!
Welkom:!de!heer!Bragt!
Deurcollecte:!Kerk!in!actie,!diaconie!
!

Zondag!11!november!

Zondag!18!november!

8e!zondag!van!de!herfst!(groen)!
Heilig!Avondmaal!
10.00!uur!ds.!J.J.!Hinkamp!
Welkom:!de!heer!Tamminga!!
Deurcollecte:!KIA,!diaconaat!

9e!zondag!van!de!herfst!(groen)!
10.00!uur:!ds.!M.H.!WillemsIJoosten!
Welkom:!de!heer!Wiggers!
Deurcollecte:!Onderhoud!van!de!begraafplaats!
!

!

Zondag!25!november!

Zondag!18!november!!

9e!zondag!van!de!herfst!(groen)!
10.00!uur!ds.!M.!BouwmanILasseur!
Welkom:!de!heer!Van!Doorn!
Deurcollecte:!De!Bondgenoot!

10e!zondag!van!de!herfst!(wit)!
Laatste!zondag!van!het!kerkelijk!jaar!
10.00!uur:!ds.!M.H.!WillemsIJoosten!
Welkom:!de!heer!Ter!Horst!
Deurcollecte:!Diaconie,!plaatselijk!werk!
!
Taize!vieringen!
woensdag!14!en!28!november!!om!19.00!uur!!

!

!

Zondag!25!november!!

10e!zondag!van!de!herfst!(groen)!
Eeuwigheidszondag!en!cantorij!!
10.00!uur!ds.!J.J.!Hinkamp!
Welkom:!de!heer!Van!Doorn!
Deurcollecte:!cantorij!

!
!
!
!
!
!
!
!

!

Elke!zondag!is!er!na!de!dienst!!
koffiedrinken!in!de!Johanneshof.!
Elke!zondag!is!er!kindernevendienst!en!
kinderoppas!aanwezig.!!!!!!
!
!
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December'2012'
!
In!dit!nummer:!
!
Vespers!Lichtenvoorde!
!
Taizé4diensten!Groenlo!
!
Christmas!Carols!
!
IKA!4!vakantieweken!
!
Merry!XXL4mas!
!
Landelijke!prijs!voor!Comin!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!

Advent!–!Kerst!2012!
Uit!uw!hemel!zonder!grenzen!komt!Gij!tastend!aan!het!licht!
met!een!naam!en!een!gezicht!even!weerloos!als!wij!mensen.!
Dichter:!Huub!Oosterhuis!

!

!
!
!
!
!
!
!

!

!
Macht! maakt! verantwoordelijk.! Dat! is! de! boodschap!
die! we! ontvangen.! Macht! is! bedoeld! om! goed! te!
doen.!Niet!altijd!makkelijk!misschien.!Het!vraagt!om!!
keuzes.! Wel! een! weten! dat! je! er! niet! alleen! voor!
staat.! De! Almachtige! ziet! om! naar! jou.! Staat! jou! bij.!
Gaat! naast! jou.! Zoals! jij! die! ander! bijstaat.! Naast! die!
ander!gaat.!!
Iemand! die! die! goede! machten! die! bij! God! horen!!
schitterend!onder!woorden!bracht!was!Dietrich!Bon4
hoeffer.! Een! Duitse! predikant.! Actief! in! het! verzet!
tegen! Hitler.! Opgepakt! en! naar! een! concentratie4
kamp!gedeporteerd.!Kort!voor!het!eind!van!de!twee4
de! wereldoorlog! op! bevel! van! Hitler! terechtgesteld.!
In! ons! liedboek! staat! een! berijming! van! zijn! gedicht!
‘Goede! machten’.! Vaak! gelezen! op! oudejaarsavond.!
Hieronder!enkele!coupletten!eruit.!!
Macht.! Ons! in! handen! gegeven.! Door! God.! De! één!
meer! misschien,! de! ander! minder.! Maar! aan! elk! van!
ons!de!verantwoordelijkheid!er!zorgvuldig!mee!om!te!
gaan.!Ook!in!het!jaar!dat!voor!ons!ligt.!Onder!de!hoe4
de!van!de!Almachtige.!Wat!een!vertrouwen!heeft!de!
Almachtige!in!ons.!Machtig!mooi!!
!
!
!
!
!
!
marja!
!
!Door!goede!machten!trouw!en!stil!omgeven,!
behoed,!getroost,!zo!wonderlijk!en!klaar,!
zo!wil!ik!graag!met!u,!mijn!liefsten,!leven!
en!met!u!ingaan!in!het!nieuwe!jaar!
!

Machtig!mooi?!
!
Kerst.! Dit! keer! geen! verhaal! over! herders! en!
andere! bezoekers,! over! ouders! die! een! kindje!
krijgen,! over! een! stal! met! een! kribbe,! over!
bomen! en! ballen,! eten! en! drinken! en! feesten.!
Dit! keer! gaat! het! over! macht.! Wat! is! macht?!
Wat!doet!macht?!!!
Het! is! niet! de! bedoeling! hier! een! politiek! ver4
haal! te! schrijven! over! hoe! mensen! zo! aan!
macht! gehecht! kunnen! zijn! dat! ze! er! alles! voor! over!
hebben! die! macht! te! houden! of! te! krijgen.! Compro4
missen! tot! in! het! onbegrijpelijke.! Nee,! hier! een! ver4
haal! over,! om! te! beginnen,! twee! machthebbers,! en!
over!wat!die!twee!machthebbers!deden.!!
Keizer!Augustus.!Keizer!de!verhevene,!zoals!zijn!naam!
betekent.!Hij!wil!wel!eens!weten!hoe!groot!zijn!macht!
is.!Over!hoeveel!mensen!hij!machtig!is.!Over!hoeveel!
mensen!hij!macht!heeft!zou!je!kunnen!zeggen.!Al!die!
mensen! worden! door! hem! op! pad! gestuurd! om! zich!
te! laten! inschrijven! in! hun! oorspronkelijke! stad.! Om!
geteld! te! worden.! ! En! zo! komen! Jozef! en! Maria! in!
Bethlehem!terecht.!De!plaats!waar!Jezus!wordt!gebo4
ren.!
Nog! een! machthebber.! Herodes! de! eerste.! Koning!
van!de!Joden!in!Palestina.!Veroverde!met!veel!bloed4
vergieten! Jeruzalem.! Herbouwde! de! tempel.! Schuw4
de! geweld! niet.! Vermoordde! zelfs! zijn! eigen! vrouw,!
haar! broer! en! twee! zonen.! En! niet! te! vergeten! zijn!
bevel!om!alle!jongetjes!van!twee!jaar!en!jonger!gebo4
ren! in! Bethlehem! en! omstreken! om! te! brengen.! Uit!
angst! zijn! macht! te! verliezen.! ! Herodes.! Heldhaftige!
betekent!zijn!naam.!Held!op!sokken!is!hij.!!
Twee! machthebbers.! De! eerste! nog! redelijk! herken4
baar.!Je!wilt!wel!eens!wat!weten.!!Wat!heb!je!nu!ei4
genlijk?! Hoe! machtig! ben! je?! Wel! de! vraag! waarom!
hij! het! wilde! weten.! De! tweede! een! tiran.! Een!
machtsmisbruiker.!!
Macht.! Wat! is! macht?! Wat! doet! macht?! Als! je! de!
kranten!leest,!het!journaal!kijkt,!dan!is!één!ding!dui4
delijk.! Er! zijn! goede! en! kwade! machten.! Er! is! een!
macht! die! bij! God! hoort,! en! een! macht! die! los! van!
God! is,! godloos,! goddeloos.! En! niet! God! die! we! al4
machtig!noemen!oefent!die!kwade!macht!uit.!!
Zo! ingewikkeld,! die! almacht! van! God.! Zoveel! vragen!
waarop! we! geen! antwoord! vinden.! En! toch,! in! dat!
kind!zo!lang!geleden!geboren!ligt!deels!een!antwoord!
op!onze!vragen!over!macht.!Het!kind!werd!een!man.!
Alle!macht!in!zijn!handen!gelegd.!Op!aarde,!en!in!de!
hemel.!En!wat!deed!hij!met!die!macht?!!Mensen!die4
nen.! Met! mensen! meegaan! door! diepe! dalen.! Men4
sen! oprichten.! Naar! mensen! luisteren.! Van! mensen!
houden.!

!!!!!!!!!!!!!!!!!
!
Laat!warm!en!stil!de!kaarsen!branden!heden,!
die!Gij!hier!in!ons!duister!hebt!gebracht,!
breng!als!het!kan!ons!samen,!geef!ons!
!vrede.!
Wij!weten!het,!uw!licht!schijnt!in!de!nacht.!
!
In!goede!machten!liefderijk!geborgen!
verwachten!wij!getroost!wat!komen!mag.!
God!is!met!ons!des!avonds!en!des!morgens,!
Is!zeker!met!ons!elke!nieuwe!dag.!
!
!
!!!!!!!(Lied!398!uit!het!liedboek!voor!de!kerken)!

!
!
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Pastorpraat!6!ds.!Hinkamp!

Christmas!Carols!met!Gospelkoor!Spirit!

!

!

De!decembermaand!ligt!als!een!onbeschreven!
blad! voor! ons.! Wat! het! precies! gaat! worden!
en!of!Koning!Winter!wellicht!al!zijn!intrede!zal!
doen;!wie!het!weet!mag!het!zeggen?!Wat!ik!wel!weet!
is! dat! de! laatste! maand! van! het! jaar! door! mensen!
vaak!heel!wisselend!beleefd!wordt.!Als!er!het!nodige!
te!vieren!valt!(de!verjaardag!van!de!Goed4heilig4man,!
Kerstfeest! en! Oud4! en! Nieuw)! kan! het! contrast! met!
andere!kanten!van!het!leven!soms!groot!zijn.!Als!kerk!
proberen!we!hier!oog!voor!te!hebben!en!zijn!we!ons!
bewust! van! de! keerzijde! van! al! die! warme! en! sfeer4
volle!lichtjes.!
Voor! mij! betekent! december! vaak! juist! géén! onbe4
schreven! blad.! De! agenda! vult! zich! snel! met! Advent!
en! Kerst! afspraken,! vieringen! en! andere! bijeenkom4
sten.! Daar! doorheen! loopt! momenteel! de! tweede!
reeks! bijscholingsbijeenkomsten,! met! de! nodige!
voorbereiding,!dus!weinig!onbeschreven!bladen!!
Toch!is!het!een!tijd!die!altijd,!door!alle!contacten!en!
bijeenkomsten,! een! heel! eigen! en! bijzondere! kleur!
krijgt.!De!wereld!wordt!er!zeker!niet!slechter!van!!
De! voorbereidingen! zijn! inmiddels! in! volle! gang! en!
gelukkig! loopt! alles! voorspoedig.! Ik! hoop! dat! we! het!
met!elkaar!(in!alle!opzichten)!goed!zullen!hebben!en!
wens!iedereen!al!vast!van!harte!alle!goeds!toe!!
!
met!een!hartelijke!groet,!Hans!Hinkamp!
!

Met! het! Kerstfeest! vieren! we! de! geboorte! van! Jezus!
als!Gods!zoon.!Een!oude!(Engelse!cq.!engelse)!traditie!
is! het! zingen! van! Kerstliederen.! Op! dinsdag! 18! de4
cember! is! er! om! 19.00! uur! een! Kerst! Sing4in! in! de!
Johanneskerk.!
!

Dit!jaar!is!er!muziek!en!zang!van!gospelkoor!Spirit!uit!
Eibergen.! In! een! afwisselend! programma! is! iedereen!
uitgenodigd!van!harte!mee!te!zingen!met!een!aantal!
klassieke! Christmas! carols! (alleen! luisteren,! mag! na4
tuurlijk!ook!).!

!
Sfeervolle!Kerstnachtdienst!met!Amio!
!

In! een! sfeervolle! Johanneskerk! willen! we! vieren! hoe!
God!in!Jezus!naar!ons!toe!wilde!komen.!De!muzikale!
medewerking!is!deze!keer!in!handen!van!gospelband!
Amio!(dus!dat!zit!wel!goed).!!

AKZ6dienst!2!december!
!

Bij! de! aankondiging! van! de! ge4
boorte! van! Jezus! wordt! Maria!
de!meeste!gezegende!onder!de!
vrouwen! genoemd.! Toch! is! in!
de! protestantse! traditie! de!
aandacht! voor! de! moeder! van! Jezus! (vanuit! het! te4
genover! ten! op! zicht! van! de! Rooms! Katholieke! kerk)!
altijd! wat! achter! gebleven.! Een! goede! gelegenheid!
om! op! de! eerste! zondag! van! Advent! hier! aandacht!
aan!te!schenken.!Op!welke!wijze!precies?!Kom!daar4
voor! naar! de! AKZ4dienst! op! 2! december,! voor! een!
gevarieerd! aanbod;! met! kindernevendienst,! Jonge4
renkerk!én!een!keuze!programma!in!de!kerk.!U!bent!
van!harte!welkom!!

Merry!XXL6mas!!!!!
!

Het! thema! voor! de! dienst! is:! happy! XXL4mas!!!! Hoe!
pakken! we! dit! jaar! uit! met! Kerst?! Kom! daarvoor! op!
maandag! 24! december,! om! 23.00! uur,! naar! de! Jo4
hanneskerk!!!
!!

!

ds.!Hans!Hinkamp!

!
J6kerk!in!Kerst/Adventssfeer!
Op!2!december!is!er!weer!Jongerenkerk.!We!begin4
nen!om!tien!uur!en!er!wacht!jullie!een!gevarieerd!en!
lekker!programma.!Ik!hoop!dat!iedereen!komt,!want!
een!grote!groep!is!en!blijft!toch!altijd!leuk!en!gezellig!!
!
!
!

!

!

!
!
3!

Pastoraat!Groenlo!!!

De!herders!

Kerst!

!

De!herders!stonden!in!de!nacht!vooraan!
en!de!eenvoudigen,!de!minsten!daar,!verstonden!
het!grote!wonder,!raakten!opgewonden!
van!woorden!die!niet!eens!werden!verstaan.!

!

De! Kerstperiode! staat! weer! voor! de! deur.! Op! Kerst4
avond!hebben!wij!het!koor!Colorful!!kunnen!contrac4
teren.!Zij!hebben!een!flink!aanbod!aan!kerstliederen.!
Het! zal! dan! ook! een! sfeervolle! Kerstavond! worden.!
Op!eerste!Kerstdag!zullen!de!kinderen!van!de!kinder4
nevendienst! een! Kerstmusical! opvoeren.! Op! verzoek!
van! een! aantal! mensen! zullen! de! kinderen! in! ! deze!
dienst! weer! zoals! vanouds! een! belangrijk! aandeel!
hebben.! Zaterdagmiddag! 17! november! zijn! we! met!
de!repetities!gestart!en!de!kinderen!zijn!erg!enthou4
siast.! Mochten! er! nog! kinderen! zijn! die! willen! mee4
werken,! dan! zijn! zij! van! harte! welkom.! Jullie! kunnen!
je! opgeven! bij! Anette! Nijland! tel.:! 05434569564! of!
Simone!Wiggers:!05444464864.!In!de!Groenlose!Gids!
zullen! data! en! plaats,! waar! de! repetities! gehouden!
worden,!!vermeld!worden.!

!

Men!kent!de!namen!van!de!mannen!niet.!
Er!staat!geschreven!dat!er!herders!waren,!
drie,vier!of!meer,!maar!na!tweeduizend!jaren!
zijn!zij!nog!steeds!een!dierbaar!kinderlied.!
!

!!!!!!!!

!

!

En!het!werd!waar:!de!minderen!zijn!meer.!
Zij!hadden!geen!geschenken!meegenomen,!
de!koningen!zijn!later!pas!gekomen,!
maar!herders!knielden!toen!als!eersten!neer.!
!

Van!tranen!of!van!licht,!de!ogen!blind,!
gaven!zij!zo!zichzelf!als!offerande.!
Met!grote,!ruwe,!moegewerkte!handen!
streelden!zij!zacht!het!nieuwgeboren!kind.!
!

!

!

!

!

!!!!!!!!!Jos!Brink!

Bezoekwerk!
!

Na!enkele!weken!voel!ik!me!al!helemaal!thuis!in!Lich4
tenvoorde! en! heb! tot! nu! toe! een! warm! welkom! on4
dervonden.! Toch! wel! handig,! zo'n! prominente! foto,!
vooraan!in!het!kerkblad.!Bij!het!open!gaan!van!voor4
deuren!werd!ik!meteen!herkend!door!de!bezochten.!!
Daar! het! niet! mogelijk! is! bij! iedereen! snel! langs! te!
komen! zou! het! fijn! zijn! dat! u,! mocht! u! op! korte! ter4
mijn!een!gesprek!met!mij!op!prijs!stellen!en!u!woont!
in! wijk! 3! of! 7! t/m! 12,! zelf! contact! met! mij! opneemt.!
Ook!zou!het!erg!fijn!zijn!als!uzelf,!of!een!naaste!mij!in!
kennis! stelt! van! een! ziekenhuisopname,! omdat! het!
ziekenhuis!geen!opnames!meer!doorgeeft.!

!
Predikant!!
!

Zoals!nu!wel!bekend!zal!zijn!zal!ik!eind!februari!2014!
met! emeritaat! gaan.! Ik! had! graag! nog! even! doorge4
werkt,! maar! door! de! financiële! situatie! van! de! ge4
meente!zal!dit!niet!mogelijk!zijn.!Voordat!dit!bekend!
werd! had! ik! me! opgegeven! voor! twee! cursussen! in!
het! kader! van! de! Permanente! Educatie.! Ik! heb! nu!
echter! besloten! deze! cursussen! te! annuleren! en! het!
laatste!jaar!van!mijn!predikantschap!!vooral!te!benut4
ten!voor!het!pastoraat.!!
!
ds.!R.!Willems4Joosten!
!

!

Woensdag!23!januari!2013!(om!alvast!te!noteren)!
Deze!avond!kunt!u!nader!kennis!met!mij!maken!in!de!
Johanneshof.! De! avond! begint! om! 19.30! uur.! Van!
harte!uitgenodigd!!!
!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Met!een!bemoedigende!groet,!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Gaatske!Braam,!kerkelijk!werker!
4!

Expositie!in!de!Johanneshof!

Agenda!Lichtenvoorde!
!
!!2!december! Vesper!!
!
!!!!!17.00!uur!
!!4!december! Moderamen! !
!!!!!20.00!uur!
!!5!december! Inloopmorgen!!
!!!!!09.30!uur!
!!6!december! Bloemschikken!
!!!!!19.30!uur!
!!9!december! Vesper!!
!
!!!!!17.00!uur!
10!december! Vergadering!PVG!
!!!!!14.00!uur!
12!december! Inloopmorgen!!
!!!!!09.30!uur!
!
!
Bijbelkring! !
!!!!!10.00!uur!
!
!
Vergadering!kerkenraad!20.00!uur!
14!december! Open!Tafel! !
!!!!!11.30!uur!
!
!
Heilig!Avondmaal!
!!!!!15.00!uur!
16!december! Vesper!!
!
!!!!!17.00!uur!
18!december! Christmas!Carols!
!!!!!19.00!uur!
!!!!!!!!! !
Comm.!‘Vredehof’! !!!!!20.30!uur!
19!december! Inloopmorgen!!
!!!!!09.30!uur!
!
!
Kerstviering!PVG!
!
!
met!Groenlo! !
!!!!!15.00!uur!
23!december! Vesper!!
!
!!!!!17.00!uur!!!!!!!!
!

!

Onlangs!ontving!de!redactie!van!Op!Weg!het!verzoek!
om! wat! meer! te! vertellen! over! de! exposities! in! de!
Johanneshof.!Wie!zit(ten)!hier!achter!en!hoe!gaat!dit!
in!zijn!werk?!Natuurlijk!willen!we!hier!graag!wat!meer!
over!vertellen.!
Bij! de! nieuwbouw! van! ons!
kerkelijk! centrum! stond! één!
ding! hoog! op! mijn! verlang4
lijstje:! niet! alle! wanden! vol!
hangen! maar! ruimte! kunnen!
bieden! aan! wisselende! expo4
sities.! Sindsdien! hebben! heel!
wat! afbeeldingen! de! wanden!
van!de!Adelaarswiek!gesierd.!
Wie!verzorgen!dit?!De!exposities!worden!sinds!enkele!
jaren!verzorgd!door!de!dames!Ineke!Beestman!–!Hoi4
tink! en! Ank! Rutgers! –! Hoitink.! De! beide! zussen! hou4
den! allebei! van! fotografie! en! hebben! een! brede! be4
langstelling!op!verschillende!terreinen.!!
Hoe! gaat! dit! in! zijn! werk?! Aan! het! begin! van! het!
nieuwe!seizoen!hebben!we!met!z’n!drieën!(Ank,!Ine4
ke! en! ondergetekende)! aan! tafel! gezeten! om! wat!
lijnen!uit!te!zetten!voor!het!komende!seizoen.!Opzet!
is! om! het! afwisselend! te! houden,! dus! zowel! foto’s,!
schilderijen,!teksten,!oude!schoolplaten!(met!Bijbelse!
taferelen)!en!‘wat!er!verder!langskomt’.!We!proberen!
daarbij!aan!te!sluiten!bij!het!kerkelijk!jaar!en!zoeken!
naar! een! verbinding! met! bijvoorbeeld! de! AKZ4
diensten,! Advent! of! Veertigdagentijd.! De! praktische!
uitwerking! wordt! vervolgens! stijlvol! verzorgd! door!
Ineke!en!Ank.!!
De!plannen!voor!dit!jaar?!Dat!gaat!we!nu!nog!niet!uit!
de!doeken!doen,!omdat!we!u!graag!laten!verrassen!in!
de!Johanneshof.!Dat!de!exposities!gewaardeerd!wor4
den! blijkt! wel! uit! de! belangstelling! als! er! weer! ‘iets!
nieuws’! hangt.! Ik! hoop! dat! de! vraag! aan! de! redactie!
hiermee! afdoende! beantwoord! is.! Voor! verdere! vra4
gen!weet!u!nu!in!ieder!geval!bij!wie!u!terecht!kunt.!
!
Hans!Hinkamp!
!

Elke! zondag! is! er! na! de! dienst! koffiedrinken! in! de!
Johanneshof.!Elke!zondag!is!er!kindernevendienst!en!
kinderoppas!aanwezig.!!!!!!
'
'
'
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!

Vele!handen…!!Doe!mee!!
Vele!handen!maken…!lichter!werk.!Word'lid'van'
de' leukste' commissie' van' het' kerkenwerk:' de'
kindernevendienst.''
Zeg!nu!niet!direct!“geen!tijd”,!want!dat!valt!best!
mee.!Je!staat!ongeveer!1x!in!de!zes!weken!op!het!
rooster!(in!onderling!overleg).!Dus!als!je!het!leuk!
vindt!om!met!kinderen,!knutselen!en!spellen!!in!
de! weer! te! zijn,! neem! dan! contact! op! met! ie4
mand! van! de! leiding,! Erik! Schokkin,! of! onderge4
tekende.!Ik!zeg!DOEN!!!!
ds.!Hans!Hinkamp!
!

!
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In!memoriam!Henk!Konink!!

Bloemengroet!Lichtenvoorde!
!

!
Op! dinsdag! 6! november! namen! we,! in! crema4
torium!Berkenhove!in!Aalten,!in!een!dienst!van!
woord!en!gebed!afscheid!van!Henk!Konink.!!
Kleurrijke! en! warme! herinneringen! werden! bij!
het! afscheid! verwoord! door! enkele! kleinkin4
deren.!!
!
Henk! Konink! was! een! man! die! kon! genieten! van!
grappen!en!kwajongensstreken,!waaraan!hij!zich!niet!
onbetuigd! liet.! Hij! knoopte! gemakkelijk! een! praatje!
aan! met! mensen.! Met! zijn! vrouw! Annie! (‘den! klei4
nen’,!zoals!hij!haar!vaak!noemde),!heeft!hij!heel!wat!
rondgetoerd.!Hij!genoot!van!het!er!samen!op!uitgaan,!
in!binnen!en!buitenland.!En!bijna!wekelijks!was!er!de!
rit! naar! Bartimeus,! naar! zoon! Eddy,! één! van! de! vier!
zonen!
!
Als! geboren! timmerman! was! hij! een! echte! vakman,!
die! bij! heel! wat! mensen! kluswerk! verrichte.! Tot!
tweemaal! toe! deed! hij! het! timmerwerk! voor! een!
eigen!woning!in!eigen!beheer.!!
Zorgen!kwamen!er!toen!hij!in!1980!vanwege!ernstige!
hartproblemen,! op! nog! betrekkelijk! jonge! leeftijd!
moest! stoppen! met! werken! en! bij! huis! kwam.! Annie!
ging!werken!en!Henk!had!zijn!aandeel!in!de!huishou4
ding.!Dat!hij!het!ondanks!de!hartproblemen!nog!meer!
dan!dertig!jaar!volhield!stemt!tot!dankbaarheid.!!
!
De! laatste! jaren! van! zijn! leven! vervreemdde! hij! ten!
gevolge! van! de! ziekte! Alzheimer! meer! en! meer! van!
zichzelf.! De! momenten! van! herkenning! van! de! mens!
die! hij! was! werden! korter! en! spaarzamer.! Toen! een!
half! jaar! geleden! thuis! wonen! niet! langer! verant4
woord! was! kwam! hij! terecht! in! Casa! Bonita! in! Apel4
doorn,! waar! hij! met! veel! liefde! en! zorg! verzorgd!
werd.!De!afgelopen!periode!namen!zijn!krachten!snel!
af!en!zo!kwam!voor!hem!de!tijd!om!het!leven!los!te!
laten,!op!de!leeftijd!van!81!jaar.!Het!was!goed!zo.!!
!
In! de! woorden! van! Psalm! 139! stonden! we! stil! bij! de!
boodschap! dat! God! mensen,! over! de! vervreemding!
heen! (in! al! zijn! vormen),! ten! diepste! kent.! Bemoedi4
ging! mag! er! liggen! in! de! woorden! dat! God,! dwars!
door!alles!heen,!mee!wil!gaan!in!de!levens!van!men4
sen.! Zijn! licht! blijft! schijnen! ook! in! onze! momenten!
van!duisternis.!!
!
Dat!allen!die!hem!zullen!missen!troost!mogen!vinden!
in! het! geloof! dat! God! verder! gaat! waar! wij! moeten!
loslaten!en!in!de!nagedachtenis!aan!deze!hen!dierba4
re!mens.!
ds.!J.J.!Hinkamp!!
!
!
!

21!okt.!bij!de!familie!Leferink,!Ludgerstraat!14.!
28!okt.!bij!de!familie!Bannink,!Oude!Aaltenseweg!20.!
!!4!nov.!bij!mevrouw!Te!Hofsté,!Esstraat!10/41.!
11!nov.!bij!mevrouw!Langwerden,!G.!Bomansstraat!6.!
18!nov.!bij!mevrouw!Hillen,!Broekboomstraat!!42/15.!
!

!

!!!!!!!!!!!!

Bloemengroet!!Groenlo!

!

!

De! bloemen! uit! de! kerk! zijn,! met! een! groet! van! u!
allen,!gebracht!op:!!
!!7!oktober:!familie!Teselink,!Dankbaarsdijk!4!
14!oktober:!ds.!R.!Willems4Joosten,!De!Schans!40!
21!oktober:!mevrouw!Ter!Haar4Wechelaer,!Orangie!
28!oktober:!mevrouw!M.!ten!Wolthuis,!!
!!!!!De!Molenberg!
!

Verjaardagen!!Lichtenvoorde!
!

!!5!dec.!mevr.!J.B.A.!Ansink,!ds.!Van!Krevelenstraat!!!!!!!!!!!!!!
!
28!!!!!!7131!BX,!78!jaar.!
10!dec.!de!heer!J.!Scholte,!Chopinstraat!16,!
!
7131!AC,!77!jaar.!
19!dec.!mevr.!B.!Oberink!–!Lammers,!Sleedoornstraat
!
56!!!!!!!7132!CJ,!80!jaar.!
31!dec.!mevr.!G.B.!ten!Bokkel!–!Eggink,!Antoniushove,!
!
7131!CW,!76!jaar.!
2013!
!!2!jan.!!de!heer!D.J.!Heuzinkveld,!Op!den!Akker!10!
!
7131!EB,!75!jaar.!
4!jan.!!mevr.!J.!Mennink!–!Schuurman,!Kard.!De!Jong!!
!!!!!!!!!!!!straat!29,!!!!7131!XS,!89!jaar.!
!!5!jan.!!mevr.!J.!Bekkers!–!Otten,!Patronaatsstraat!!
!!!!!!!!!!!!!18/04,!!!!7131!CG,!87!jaar.!
!
U!allen!wensen!wij,!met!familie!en!vrienden,!een!
goede!en!zo!mogelijk!gezonde!verjaardag.!
Dat!Gods!onmisbare!zegen!u!hierbij!mag!vergezellen.!!!!!
Het!zou!mooi!zijn!als!de!jarigen!een!kaartje!of!een!
ander!blijk!van!medeleven!uit!de!gemeente!!krijgen.!
Dit!gebaar!van!aandacht!schenken!geldt!ook!voor!
zieken!en!anderen!die!een!steuntje!nodig!hebben.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!
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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!ker4
kenraad.!!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Flip!de!Bruijn,!scriba!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!
Begroting!kerk!Lichtenvoorde!2013!

Kerkenraadsvergadering! van! 24! oktober!
2012!!Lichtenvoorde
!
Het! eerste! belangrijke! punt! uit! de! agenda! is!
de! benoeming' van' de' kerkelijk' werker! me4
vrouw!G.H.!Braam4Posthumus.!De!kerkenraad!
stemt!unaniem!in!met!de!voordracht!van!het!
moderamen.! Vervolgens! wordt! het! contract!
getekend.!In!het!vorige!kerkblad!heeft!zij!zich!
al!voorgesteld.!Inmiddels!is!zij!op!1!november!begon4
nen!en!is!zij!aan!onze!gemeente!verbonden!op!4!no4
vember! in! een! feestelijke! dienst.! Zij! zal! zich! primair!
richten! op! pastoraat! gedurende! tien! uur! in! de! week!
met! een! contractperiode! van! één! ! jaar.! Dit! is! een!
tussenoplossing! in! afwachting! van! de! verdere! ont4
wikkeling!in!de!samenwerking!met!Groenlo.!
Vervolgens! is! er! aandacht! voor! de! jaarrekeningen'
2011'van'diaconie'en'kerk.!Deze!zijn!in!eerste!aanleg!
besproken! in! de! kerkenraadsvergadering! van! 4! juli.!
De!ter!inzage!legging!heeft!geen!reacties!opgeleverd.!
De!jaarrekeningen!worden!definitief!vastgesteld.!!
Ook! de! begrotingen' van' diaconie' en' kerk' voor' 2013'
staan!geagendeerd.!De!begroting!van!de!diaconie!ligt!
in!de!lijn!van!de!vorige!jaren.!Er!is!wel!een!hoger!be4
drag! opgenomen! voor! diaconaal! werk! plaatselijk,!
omdat!er!meer!vraag!is!naar!steun!aan!personen!door!
de!economische!crisis.!De!begroting!van!de!kerk!ein4
digt! op! een! tekort! van! bijna! €! 3000.4.! De! inkomsten!
uit! levend! geld! (kerkbalans,! collecten! en! giften)! ver4
minderen.! De! kosten! van! het! pastoraat! zijn! lager!
door! het! aantrekken! van! een! kerkelijk! werker.! Ver4
heugend!is!dat!volgend!jaar!het!groot!onderhoud!van!
het!orgel!op!de!rol!staat.!Hiervoor!wordt!een!belang4
rijke!rijkssubsidie!ontvangen.!De!kerkenraad!stemt!in!
met!de!ontwerpbegrotingen.!Deze!worden!in!dit!blad!
in!korte!vorm!gepubliceerd!en!ter!inzage!gelegd!voor!
eventuele!reacties!en!kunnen!dan!in!de!kerkenraads4
vergadering!van!12!december!definitief!worden!vast4
gesteld.!!!
Voor!wat!betreft!de!kledinginzameling!hebben!we!de!
vorige!keer!moeten!melden!dat!deze!sterk!terugloopt!
en! dat! de! kledingcommissie! er! mee! wil! stoppen.!
Blijkbaar! heeft! u! zich! dit! aangetrokken,! want! het!
brengen! van! kleding! en! schoeisel! is! weer! toegeno4
men.! De! commissie! gaat! voorlopig! door.! Dit! is! ver4
heugend.!!
We! kijken! kort! terug! op! ! de! startzondag' met! het! af4
scheid!van!ds.!Prenger,!een!quiz!en!een!maaltijd.!Het!
was!een!warm!afscheid!en!een!prettig!samenzijn.!!
Ook! blikken! we! terug! op! avonden! van! Vorming' en'
Toerusting.!Een!goede!thema4avond!over!Israël!en!de!
Palestijnen.! Ds.! Pruiksma! heeft! een! evenwichtig! ver4
haal!gehouden!over!een!moeilijk!onderwerp.!Ds.!Hin4
kamp! is! begonnen! met! avonden! over! Credo4! ik! ge4
loof.!Er!volgen!nog!enkele!avonden.!U!bent!van!harte!
welkom.!!
!

!

De! uitgebreide! begroting! 2013! van! de! kerk! is! in! de!
kerkenraad!besproken!en!ligt!tijdens!openingsuren!in!
de!week!van!2!december!in!de!Johanneshof!ter!inza4
ge.!Samengevat!luidt!de!begroting!als!volgt:!
!

Baten:!
Bijdragen!levend!geld!!!!!!!!!!!!!!!!!!!92.450!
Rente!en!dividenden!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!17.130!
Saldo!opbrengst!onroerende!
zaken!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!26.698!
Opbrengst!akties!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1.200!
!!!!!!Totaal!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!137.478!
!

Lasten:!
Pastoraat!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!100.794!
Erediensten!en!dergelijke!!!!!!!!!!!!10.830!
Afdrachten!landelijk!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!9.360!
Overige!kosten!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!19.416!
!!!!!!!Totaal!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!140.400!
!

Het!begrote!tekort!bedraagt!dus!2.922,4!
Dit! is! zorgelijk! omdat! een! gestage! daling! van! de! bij4
dragen! levend! geld! (collecten! en! vaste! vrijwillige! bij4
dragen)! wordt! geconstateerd! en! de! opbrengsten! uit!
het!!vermogen!eveneens!afnemen.!
!

!!!!!!Het!college!van!kerkrentmeesters!

Bijdrage!Solidariteitskas!2012!Lichtenvoorde!
!

In!de!maand!mei!van!dit!jaar!zijn!de!acceptgiro’s!met!
de! aangehechte! brief! en! folder! voor! de! Solidariteits4
kas!2012!verzonden.!
Nu! het! eind! van! het! jaar! alweer! in! zicht! komt! willen!
wij! u,! ! als! u! deze! bijdrage! nog! niet! hebt! voldaan,!!
vriendelijk!verzoeken!uw!bijdrage!zo!mogelijk!nog!dit!
jaar! over! te! boeken! naar! bankrekeningnummer!
63.58.07.300!ten!name!van!de!Protestantse!gemeen4
te!Lichtenvoorde.!
Dit!!bankrekeningnummer!is!er!speciaal!voor!de!Soli4
dariteitskas.!
Mocht!u!de!acceptgiro!!niet!meer!kunnen!vinden,!dan!
kunt!u!het!bedrag!ad!€!10,4!per!lid!ook!gewoon!naar!
genoemde! bankrekening! overboeken.! Er! verschijnen!
geen!nieuwe!acceptgiro’s!meer!voor!de!Solidariteits4
kas!2012.!Bij!voorbaat!hartelijk!dank!!!!
!
!!!!!!!!Namens!het!college!van!kerkrentmeesters!!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Geert!Koster
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(predikanten! en! kerkelijk! ! werkers).! Dat! zijn! speciaal!
opgeleide! mensen! die! ‘beroepsmatig’! hun! werk4
zaamheden! verrichten! en! dus! recht! hebben! op! een!
passende!rechtspositie!en!salarisregeling.!
Daarnaast! zijn! er! nog! wat! geringere! kosten,! zoals!
voor!kosters4!en!beheerswerkzaamheden!(in!veel!ge4
meenten!gebeurt!dat!werk!ook!door!vrijwilligers),!de!
vergoeding! aan! de! organist(en),! enz.! Andere! kosten!
waar! de! plaatselijke! kerk! mee! te! maken! heeft,! zijn!
o.a.!het!onderhoud!van!de!gebouwen,!verwarming!en!
verlichting.!Omdat!de!plaatselijke!kerk!deel!uitmaakt!
van! een! groter! geheel,! namelijk! van! de! landelijke!
kerkelijke!organisatie,!!moet!ook!een!bijdrage!worden!
betaald!voor!het!werk!dat!op!landelijk!niveau!van!de!
Kerk!wordt!verricht.!
Dus! ondanks! het! vele! werk! dat! wordt! verricht! door!
honderdduizenden! vrijwilligers,! heeft! de! Kerk! ook!
geld! nodig! om! haar! voorgangers! te! betalen! en! om!
ervoor! te! zorgen! dat! de! overige! kosten,! zoals! die!
hiervoor!genoemd!zijn,!betaald!kunnen!worden.!
!
Financiën!van!de!Kerk!
De! Kerk! in! Nederland! moet! zich! zelf! bedruipen.! Zij!
krijgt! van! niemand! subsidie,! dus! ook! niet! van! de!
Rijksoverheid.! Sommige! mensen! denken! dat! dit! wel!
zo!is,!maar!dat!is!een!fabel.!Wanneer!de!plaatselijke!
kerk! de! beschikking! over! een! rijksmonument! heeft,!
krijgt! zij! wel! eens! een! restauratiesubsidie,! maar! die!
krijgen! ook! de! eigenaren! van! een! molen! of! een! mo4
numentale! boerderij.! Maar! voor! de! echte! kerkelijke!
activiteiten,! zoals! die! hiervoor! zijn! genoemd,! is! de!
kerk!geheel!op!zichzelf!aangewezen.!!
!
Sommige! kerken! beschikken! over! onroerend! goed!
dat! in! het! verleden! verworven! of! geschonken! is! en!
waar! jaarlijks! huur4! of! pachtopbrengsten! uit! worden!
genoten.! Ook! zijn! er! plaatselijke! kerken! die! in! het!
verleden! legaten! hebben! ontvangen! waar! zij! nu! nog!
het!vruchtgebruik!(rente)!van!genieten.!Met!de!weke4
lijkse! collecten! vormen! deze! inkomsten! ongeveer! 15!
á!20!%!van!de!inkomsten!die!de!kerken!jaarlijks!nodig!
hebben.!Dus!80!á!85!%!van!de!inkomsten!moet!door!
de! leden! zelf! bijeen! worden! gebracht.! Dat! noemt!
men! de! (Vaste)! Vrijwillige! Bijdragen.! In! Nederland!
doen!zo’n!1.200!gemeenten!van!de!Protestantse!Kerk!
en! 1400! parochies! van! de! Katholieke! Kerk,! onder! de!
naam!van!“Kerkbalans”,!een!persoonlijk!beroep!op!de!
gemeenteleden! met! de! vraag! wat! het! hun! waard! is!
dat! de! kerk! in! de! eigen! woongemeenschap! in! stand!
blijft.!!
!
Wat!is!het!mij!waard?!
De! Kerk! is! het! waard! om! ons! voor! in! te! zetten.! De!
vraag! ‘Wat' is' de' kerk' mij' waard?’' kan! ook! worden!
omgekeerd!in:!‘Wat'kan'ik'voor'de'Kerk'betekenen?’.!
Leden!kunnen!veel!voor!de!kerk!doen:!!

Actie!Kerkbalans!Groenlo!2013!!
van!13!tot!en!met!27!januari!
!

Sinds! 1975! voeren! de! grote! kerkgemeenschappen! in!
ons!land!de!gezamenlijke!jaarlijkse!geldwervingsactie!
onder! de! naam! “Kerkbalans”.! Het! doel! van! Kerkba4
lans! is! een! jaarlijkse! geldwervingsactie! houden,! die!
vanuit! de! landelijke! kerken! wordt! voorbereid! en! on4
dersteund,! om! financiële! middelen! bijeen! te! krijgen!
met!het!oog!op!de!voortgang!van!het!kerkenwerk!in!
de!eigen!plaatselijke!kerkelijke!gemeente.!!
!
Wat!is!kerkenwerk?!
Wat! houdt! het! werk! van! de! kerk! in! deze! tijd! in?! Tij4
dens! de! zondagse! kerkdiensten,! waarin! de! Woord4
verkondiging! wordt! gedaan! en! waar! het! christelijk!
geloof! wordt! beleden,! komt! de! kerkelijke! gemeente!
samen!om!te!leren!en!te!vieren.!Want!geloven!kun!je!
niet!alleen.!Maar!de!plaatselijke!kerk!doet!daarnaast!
nog! veel! meer.! Als! kerkelijke! gemeenschap,! dus! ge4
meenschap! van! mensen' met! verschillen! van! inzicht,!
vindt! men! toch! een! aantal! gemeenschappelijke! din4
gen!belangrijk.!Dat!zijn!zaken!als!solidariteit,!verbon4
denheid,!zorg!en!aandacht!voor!mensen,!elkaar!vast4
houden! in! blijdschap! en! verdriet.! Voorbeelden! hier4
van!zijn:!
4De! kerk,! waar! elke! zondag! de! verkondiging! van! het!
Evangelie!plaatsvindt,!die!veel!mensen!tot!steun!is.!!!
4De! kerkelijke' gemeente,' die! zich! inzet! voor! de! me4
demens,! zoals! door! het! bezoeken! van! zieken,! oude4
ren!en!zwakkeren!in!onze!samenleving!die!extra!aan4
dacht!nodig!hebben.!Waar!diaconaat,!hulp!en!onder4
steuning! van! kwetsbare! mensen! in! eigen! land! en! in!
het!buitenland,!in!de!praktijk!wordt!gebracht.!
4De! kerkenraad,! die! aandacht! geeft! aan! de! jeugd!
door!middel!van!jeugd4!en!jongerenwerk.!
4De! kerkgemeenschap,! die! probeert! mensen! die! aan!
de! rand! van! de! samenleving! terecht! gekomen! zijn,!
weer!een!menswaardig!bestaan!te!bieden.!
4De!kerk,!die!zich!inzet!voor!onze!samenleving!in!haar!
geheel.!
4De! kerkelijke' gemeente,! die! een! al! dan! niet! monu4
mentaal!kerkgebouw!onderhoudt,!dat!in!ons!dorp!het!
beeld!bepaalt.!
Dit! zijn! in! grote! lijnen! de! activiteiten! die! door! een!
plaatselijke!kerk!worden!verricht!en!die!dan!ook!‘ker4
kenwerk’!worden!genoemd.!
!
Vrijwilligers!
De!Kerk!is!een!vrijwilligersorganisatie,!hetgeen!onder!
meer!betekent!dat!zij!door!vrijwilligers!wordt!aange4
stuurd! en! dat! bijna! al! het! uitvoerende! werk! door!
vrijwilligers! wordt! verricht.! Dat! gebeurt,! in! de! meest!
letterlijke! zin! van! dat! woord:! “Pro' Deo”.! Toch! heeft!
iedere!plaatselijke!kerk!met!vaste!uitgaven!te!maken.!
Vrijwel! iedere! gemeente! heeft! mensen! in! dienst!
!
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door!aanwezig!te!zijn!in!de!wekelijkse!eredienst;!!
door!zich!in!te!zetten!als!vrijwilliger!in!het!plaatselijke!
kerkenwerk,! waarbij! iedereen! met! haar/zijn! eigen!
inbreng! welkom! is;! en! door! een! geldelijke! bijdrage!
aan!de!plaatselijke!kerk!te!geven.!
!
Het!is,!zoals!we!hiervoor!aangaven,!van!groot!belang!
dat! er! in! de! gemeente! Oost! Gelre! een! kerkgemeen4
schap!is.!Een!kerkgemeenschap!die!God!dient!en!zorg!
heeft!voor!ons!en!onze!medemens.!Een!kerk!die!het!
waard!is!om!ook!in!de!toekomst!kerk!te!kunnen!zijn.!
Daar! gaat! het! om! bij! de! actie! Kerkbalans! 2013,! die!
van!13!tot!en!met!27!januari!2013!wordt!gehouden.!
U!kunt!in!de!eerste!helft!van!januari!2013!uw!bijdrage!
formulier!bij!u!thuis!verwachten.!
U!vindt!daarin!alle!informatie!en!de!begroting!van!uw!
gemeente!in!2013.!
!
De!kerkrentmeesters!
!

veilige! omgeving! in! hun! eigen! land.! Ongeacht! hun!
geloof,! afkomst! of! huidskleur.! In! de! kinderdorpen!
groeien!kinderen!op!bij!hun!SOS!moeder!samen!met!
broertjes! en! zusjes.! Daarnaast! helpen! de! gezinsver4
sterkende! programma's! voorkómen! dat! kinderen! er!
alleen!voor!komen!te!staan.!En!daarmee!een!kans!om!
zich! te! ontwikkelen! tot! kansrijke! en! zelfstandige! vol4
wassenen,! die! een! bijdrage! leveren! aan! hun! omge4
ving.!
!

Deurcollectes!december!
!
Zondag!2!december! Herold!
Zondag!9!december! Pastoraat!
Vrijdag!14!december! Onderhoud!gebouwen!
Zondag!16!december! Eigen!project!Comin!
Zondag!23!december! Sao!Paulo!
Maandag!24!december!Onderhoud!gebouwen!
!
Dinsdag!25!december! KIA,!kinderen!in!de!knel!
Het! is! niet! eenvoudig! om! jong! te! zijn! in! Myanmar;!
opgroeien! met! beperkte! keuzes! in! vrijheid! van! me4
ningsuiting,! armoede,! conflict! en! hoge! werkloosheid!
leidt!bij!veel!jongeren!tot!moedeloosheid!en!soms!tot!
een!vlucht!in!drugs.!Een!van!de!doelen!van!het!werk!
van!onze!partnerorganisatie!‘Precious!Stones’!in!My4
anmar! is! dan! ook! om! jongeren! kritisch! te! laten! den4
ken! en! ze! kennis! en! vaardigheden! aan! te! reiken!
waarmee! ze! zich! positief! kunnen! inzetten! in! Myan4
mar! en! het! beste! uit! hun! leven! kunnen! halen.! Pre4
cious! Stones! geeft! hiervoor! korte! zomercursussen! in!
“Levensvaardigheden”.! Verder! assisteert! zij! jongeren!
bij! het! zoeken! naar! werk! en! het! toegang! verkrijgen!
tot! (beroeps4)onderwijs.! In! 2012! beoogt! Precious!
Stones! op! deze! manier! zo’n! 320! jongeren! te! berei4
ken.! Deze! collecte! maakt! steun! aan! organisaties! als!
Precious!Stones!mogelijk.!
!
Zondag!30!december! !
Kerkradio!
!
Maandag!31!december!!
Oudejaarscollecte!
!
Opbrengsten!collectes!oktober!
!
7!oktober!
Kerk!en!Israël! !
!!€!49,75!!
14!oktober!
KIA,!werelddiaconaat! !!€!71,67!!
21!oktober!
NBG! !
!
€!110,40!!
28!oktober!
PKN,!Hervormingsdag! !!€!65,37
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!!!!!!!!!!!!!!!!!Namens!de!diaconie!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Jeroen!Wildenbeest!
!

De!diaconie!Lichtenvoorde!heeft!de!volgende!
projecten!ondersteund:!
!

Vereniging!Bartiméus!Sonneheerdt!!
!

Blinden! en! slechtzienden! –! jong! en! oud! –! willen! net!
als! iedereen! zo! zelfstandig! mogelijk! in! het! leven!
staan,! erop! uitgaan! en! hun! talenten! ontwikkelen.!
Bartiméus! Sonneheerdt! maakt! daarom! projecten!
mogelijk! die! mensen! met! een! visuele! beperking! de!
kans!geven!om!mee!te!doen,!thuis,!op!school!en!in!de!
wereld!daarbuiten.!
Denk!daarbij!aan!projecten!die!de!maatschappij!toe4
gankelijker! maken,! die! voorzien! in! de! ontwikkeling!
van!speciale!hulpmiddelen!of!die!een!verbetering!van!
de! begeleiding! betekenen.! Kortom,! grote! én! kleine!
projecten! die! er! voor! zorgen! dat! mensen! met! een!
visuele! beperking! zo! optimaal! mogelijk! kunnen! wo4
nen,! werken,! leren! en! van! hun! vrije! tijd! kunnen! ge4
nieten.! De! projecten! variëren! van! wetenschappelijk!
onderzoek!tot!een!boek!voor!ouders!over!de!omgang!
met! blinde! baby’s.! En! van! slimme! computertoepas4
singen!tot!de!aanschaf!van!een!aangepaste!fiets.!
!

SOS!kinderdorpen!
!

SOS! Kinderdorpen! zet! zich! in! voor! kinderen! die! er!
alleen! voor! staan.! Want! over! de! hele! wereld! zijn! er!
kinderen!die!door!armoede,!ziekte!of!oorlog!de!zorg!
van! hun! ouders! verliezen.! Zij! hebben! geen! basis! om!
een! toekomst! op! te! bouwen.! SOS! zorgt! er! voor! dat!
deze! kinderen! op! kunnen! groeien! in! een! liefdevol!
gezin.!
!

De!werkwijze!van!SOS!Kinderdorpen:!
Zij!werken!vanuit!de!visie!dat!kinderen!recht!hebben!
op! een! thuis! en! een! goede! opvoeding! binnen! een!
!
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Ontwerp!begroting!Diaconie!2013!

Programma!HVD!201262013!Groenlo!

!
Het! ontwerp! begroting! van! de! Diaconie! over! 2013! is!
in! de! kerkenraad! besproken! en! wordt! conform! de!
kerkorde!gepubliceerd.!
!

!

19! december:! Kerstmiddag.! Dan! gaan! we!
weer!naar!Lichtenvoorde.!Daar!hopen!we!een!
mooie!middag!te!hebben.!
!

10! januari:! We! zijn! weer! aan! een! nieuw! jaar!
begonnen,! dus! de! bingo! wordt! weer! tevoorschijn!
gahaald.!
Wij!zorgen!voor!mooie!prijsjes.!

Staat van begrote Baten en Lasten
Begroting
2013
Baten
80 Baten Onroerende zaken
81 Rentebaten
83 Bijdragen Levend geld
84 Door te zenden collecten en
bijdragen derden
Totaal : a
Lasten
41 Lasten onr. zaken en Inv.
excl. afschrijvingen
42 Afschrijvingen
44 Lasten kerk.activiteiten
45 Verpl. en Bijdragen andere organen
46 Salarissen en Vergoedingen
47 Kosten Beheer en Administratie
48 Rentelasten
50 Diaconaal werk plaatselijk
51 Diaconaal werk reg./prov./land.
52 Diaconaal werk wereldwijd
Totaal : b

53
54
58

!

€
€
€
€

30.870
9.000
4.500
3.600

€

47.970

€

3.500

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

1.700
3.250
600
1.725
450
15.800
5.800
13.000
45.825

Saldo : a - b
€
Toevoeg./onttrekk.reserv.en fondsen
toevoegingen fondsen
€
onttrekking aan fondsen (-)
€
Overige baten (-) en lasten
€
Totaal : c
€

14! februari:! Vanmiddag! komen! de! dames! Ebbers! en!
Sondelo! uit! Aalten,! met! liedjes! en! sketches.! We! ho4
pen!dat!dit!een!gezellige!middag!zal!worden.!
!

21! maart:! Paasmiddag.! Na! de! liturgie! komt! Lidwien!
Bragt! vertellen! over! haar! reis! die! zij! met! meerdere!
jongeren! uit! Groenlo,! Lichtenvoorde,! Eibergen! en!
Neede! heeft! gemaakt! naar! Brazilië.! Zij! hebben! daar!
een! project! gesteund! waar! ze! over! zal! vertellen! en!
laten!zien.!
De!middagen!worden!in!het!zaaltje!van!de!Orangerie!
aan!de!Deken!Hooimansingel!gehouden!en!beginnen!
om!14.30!uur.!!
Het!reisje!staat!gepland!in!de!maand!mei.!Later!hoort!
u!daar!meer!over.!
!

We!hopen!dat!u!allen!weer!komt!!Tot!Ziens.!
!

Namens!het!bestuur!van!de!HVD!Groenlo.!
!

2.145

Verslag!bijeenkomst!over!Tone!Berendsen!

1.340
800
2.140

Voordelig :

€

5

Nadelig :

€

-

!

Donderdag! 15! november! hebben! we! weer! onze! bij4
eenkomst! van! de! HVD! gehad.! We! waren! voor! het!
eerst!in!de!Orangie,!waar!een!gezellige!ruimte!is!waar!
we!onze!middagen!kunnen!houden.!We!zijn!er!erg!blij!
mee!!
Deze! middag! was! de! heer! Bram! te! Paske! uit! Barlo!
onze! gast.! Hij! vertelde! over! Tone! Berendsen,! die! al4
tijd! aan! de! Vredenseweg! heeft! gewoond.! Tone! was!
een!heel!bijzondere!man.!Hij!leefde!heel!erg!zuinig!en!
had!zijn!heel!eigen!leefstijl.!Soms!kwamen!de!mensen!
uit! nieuwsgierigheid! bij! hem! thuis! om! te! kijken! hoe!
hij! zijn! leven! inrichtte.! Daar! hield! hij! niet! van.! Maar!
mensen! die! echte! belangstelling! voor! hem! hadden,!
waren!welkom.!Hij!is!in!2001!overleden.!!
Nog! altijd! komt! er! een! groep! mensen,! die! hem! vaak!
bezochten,! bij! elkaar! op! zijn! verjaardag.! Ze! hebben!
ook! een! boek! geschreven! met! verhalen! van! mensen!
die! vaak! bij! Tone! over! de! vloer! kwamen,! zoals! de!
bakker!en!de!kruidenier.!!
Het!was!een!mooie!middag.!

saldo : a-b+c

!
Tevens! wordt! de! begroting! in! het! geheel! ter! inzage!
gelegd!voor!de!leden!van!de!gemeente!gedurende!de!
week!van!2!december!in!de!Johanneshof!tijdens!ope4
ningstijden.!
Reacties! hierop! kunnen! tot! drie! dagen! na! het! einde!
van!de!periode!van!terinzagelegging!worden!gestuurd!
naar!de!scriba.!
!

!

Op! 19! december! gaan! we! naar! de! PVG! in! Lichten4
voorde!om!samen!de!Kerst!middag!te!beleven.!
!
Het Bestuur

!
!
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H.V.D!Oogstdankdienst!

Oecumenische!Raad!
Beltrum!–!Groenlo!–!Lievelde!

!

We!mogen!terugzien!op!een!goede!Oogstdankdienst!
en! zijn! blij! met! de! kinderen! die! hun! eigen! aandeel!
hadden!in!de!dienst!!Ook!dit!jaar!zijn!er!weer!in!totaal!
58!attenties!bezorgd!bij!zieke!en!oudere!gemeentele4
den.!Aan!giften!is!er!het!mooie!bedrag!van!€!263,20!
binnengekomen.! En! omdat! vele! handen! licht! werk!
maken,!waren!de!attenties,!na!een!lekkere!kop!koffie!
snel!verdeeld!en!bezorgd.!
Voor! alle! hulp! en! bijdragen! voor! deze! dienst! willen!
wij!u!hartelijk!dank!zeggen.!
!

!

Besturenavond!van!de!Oecumenische!Raad!van!Bel6
trum,!Groenlo!en!Lievelde.!
!
In! het! kader! van! de! oecu4
menische! samenwerking!
heeft! de! Oecumenische!
Raad! een! avond! belegd!
over!de!mogelijkheden!tot!
samenwerking! tussen! de!
verschillende! kerken.! Op!
deze!avond!waren!de!afgevaardigden!van!de!locatie4
raden! en! van! de! kerkenraad! aanwezig.! Na! het! wel4
kom! en! opening! door! voorzitter! Peter! Müller! werd!!
het!woord!aan!mw.!Jeanne!van!Hal!gegeven!om!deze!
avond! ! te! vertellen! over! convenanten.! Mw.! Jeanne!
van! Hal! is! officier! in! het! Leger! des! Heils! en! is! vanuit!
het!Leger!des!Heils!bij!de!Raad!van!Kerken!gekomen!
en!daar!gevraagd!om!als!voorzitter!te!opereren.!Me4
vrouw! Van! Hal! gaf! via! een! powerpoint! ! presentatie!
”Bundel! de! krachten! in! een! convenant”! uitleg! over!
het! ontstaan! en! het! uitwerken! van! convenanten.!!
Wat! is! een! convenant?! ! Een! convenant! is! een! af4
spraak! tussen! partijen! om! zich! in! te! zetten! voor! een!
bepaald! doel.! ! Zo! stelt! de! notitie! van! de! Raad! van!
Kerken:!Iedere!tijd!kent!zijn!eigen!vragen.!Iedere!tijd!
vraagt! om! andere! accenten.! Dat! geldt! ook! voor! het!
kerk4zijn.! Er! vindt! in! Nederland! een! herschikking!
plaats! van! gemeenten! en! parochies! op! plaatselijk!
vlak.! De! secularisatie! daagt! uit! om! nieuwe! samen4
werking!aan!te!gaan.!Er!is!bereidheid!om!gezamenlijk!
de!schouders!te!zetten!onder!de!vragen!van!de!secu4
larisatie.! In! convenanten! kan! van! alles! afgesproken!
worden! wat! in! die! plaats! (kerken)! van! belang! wordt!
geacht.!Convenanten!sluiten!wordt!noodzakelijk!door!
het! krimpen! van! de! kerken! en! dat! hierdoor! kijken,!
horen!en!luisteren!naar!elkaar!noodzakelijk!is!en!dat!
van! hieruit! samenwerken! tot! de! mogelijkheden! be4
hoort.!In!een!convenant!spreek!je!samen!af!op!welke!
terreinen! ! je! met! elkaar! wilt! samenwerken.! Door! er!!
met! elkaar! over! te! praten! kunnen! ideeën! ontstaan!
om!nieuwe!initiatieven!te!ontplooien.!!Dit!kun!je!vast4
leggen!in!een!convenant,!waarin!je!vastlegt!op!welke!
terreinen! er! zal! worden! samengewerkt.! Een! conve4
nant!duurt!maximaal!drie!jaar.!Daarna!zal!het!één!en!
ander! geëvalueerd! ! worden! en! ! is! er! de! gelegenheid!
om! te! bezien! of! er! uitbreiding! en/of! veranderingen!
aangebracht!moeten!worden.!Daarna!zal!er!opnieuw!
getekend!moeten!worden.!!
Informatie!over!convenanten!en!over!de!powerpoint!
presentatie!zijn!bij!de!Oecumenische!Raad!aanwezig.!!

100!miljoenste!bijbel!China!

!!!!!!!!!!!!!!!

!

De!bijbeldrukkerij!in!de!Chinese!stad!Nanjing!heeft!in!
haar! 254jarig! bestaan! honderd! miljoen! bijbels! ge4
drukt.! Deze! mijlpaal! werd! gevierd! in! Dhanghai! met!
een!kerkdienst!van!de!erkende!Drie!Zelf!Kerk!en!een!
groot! herdenkingsfeest! in! de! bijbeldrukkerij! van! de!
Amity!Printing!Company!zelf.!
Joyce!van!de!Veen,!hoofd!communicatie!van!het!Ne4
derlands!Bijbelgenootschap!(NBG)!heeft!via!de!United!
Bible! Societies! banden! met! de! drukkerij! in! China.! Zij!
vertelt! dat! er! zestig! miljoen! bijbels! in! het! Chinees!
(Mandarijn)!zijn!gedrukt!en!veertig!miljoen!in!andere!
talen.! China! is! dus! een! groot! bijbelexporterend! land!
geworden.!
‘De! Chinese! bijbels! worden! uiteindelijk! via! lokale!
kerken!verkocht.!Ook!leden!van!huisgemeenten!!ma4
ken! daarvan! gebruik,! zegt! Joyce.! ‘De! vraag! is! nog!
altijd! groter! dan! het! aantal! dat! gedrukt! kan! worden.!
De!Chinese!kerk!groeit!dagelijks’.!!
Het!Nederlands!Bijbelgenootschap!is!al!ruim!tien!jaar!
betrokken!bij!bijbelprojecten!in!China.!Zo!zijn!er!veel!
alfabetiseringsprojecten.! Chinezen! lezen! gezamenlijk!
uit!de!Bijbel!en!leren!op!deze!manier!lezen!en!schrij4
ven.! Daarnaast! zijn! er! projecten! om! mensen! in! aan4
raking! te! laten! komen! met! het! christelijk! geloof.! Er!
worden! kleine! boekjes! gedrukt! voor! Pasen,! het! Chi4
nees! Nieuwjaar! en! Kerst,! maar! ook! voor! ander! eve4
nementen.! Christelijke! winkeliers! leggen! deze! boek4
jes! vaak! op! de! toonbank! en! geven! ze! weg! aan! hun!
klanten.! Op! deze! manier! kunnen! zij! het! Woord! van!
God! delen! met! anderen.! Ook! voor! mensen! met! een!
beperking!worden!speciale!boekjes!gemaakt!in!brail4
le,!audio,!video!of!tekstberichten!op!de!mobiele!tele4
foon.!
!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Namens!de!werkgroep!van!het!NBG!
!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Nonja!Kip!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!
!
!
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Oecumenische6vieringen!in!Groenlo!

Onverwachte!wegen.!

!
De! Oecumenische! Raad! van! Beltrum,! Groenlo! en!
Lievelde! organiseert! elke! 2e! en! 4e! woensdag! van! de!
maand!een!Taizé4viering,!van!19.00!uur!tot!ongeveer!
19.45uur.!
Van! april! tot! en! met! september! in! de! R.K.!
Calixtus!en!van!oktober!tot!en!met!maart!in!
de!N.H.!Calixtus.!
!
2013!
N.H.!Calixtus! !
9423!januari!
N.B.!alleen!27!februari!
13427!maart!
9423!oktober!
13427!november!
N.B.!Alleen!11!december!
!
R.K.!Calixtus!
10424!april!
8422!mei!
12426!juni!
10424!juli!
14428!augustus!
11425!september!
!
De!Oecumenische!Raad!!

!

Het!wordt!weer!Advent.!Nou!ja,!Sinterklaastijd,!Kerst4
tijd,!donker!buiten,!licht!in!de!winkelstraten.!Een!tijd!
om! huis! en! tuin! met! kerstbomen,! klokken! en! arren4
sleeën! in! het! licht! te! zetten.! Gezellig! al! die! dagen.!
Advent,! dat! heeft! ook! te! maken! met! kerk.! Nou! ja,!
misschien! wel! liever! niet.! Hoe! ik! het! ook! wend! of!
keer,!het!heeft!te!maken!met!Jezus,!de!Messias.!Naar!
zijn!komst!werd!uitgezien,!zoals!kinderen!naar!Sinter4
klaas!uitzien.!Advent,!een!voorbereiding!op!het!kerst4
feest,! niet! alleen! door! inkopen! te! doen.! Er! is! meer.!
De!evangelist!Mattheüs!heeft!het!ook!over!een!voor4
bereiding.! Hij! schrijft! in! het! begin! van! zijn! Jezusver4
haal! hoe! de! komst! van! de! Messias! is! voorbereid.!
Geeft!een!lijst!met!voorouders.!Niet!een!zo!nauwkeu4
rig! mogelijk! uitgezochte! stamboom,! maar! als! het!
ware!een!stamboom!uitgezocht!door!God,!waarin!hij!
wilde!laten!zien!dat!de!komst!van!de!Messias!de!boel!
op! zijn! kop! zou! zetten.! De! schrijvers! van! de! oude!
Bijbelse! boeken! schreven! die! verhalen.! Ze! hebben!
van!het!begin!af!aan!‘geschetst’!hoe!God!vooral!niet!
is.! Niet! een! God! van! de! ‘logische,! vanzelfsprekende,!
rechte,! verwachte! wegen’,! wel! van! ‘onverwachte!
wegen’,!tegendraadse!wegen,!die!de!boel!op!zijn!kop!
zetten.!In!die!lijst!van!voorouders!vermeldt!Mattheüs!
vijf! vrouwen.! Aan! de! eerste! vier! zit! een! fatsoenlijk!
steekje! los:! Tamar,! die! de! hoer! speelde.! Rachab,! de!
prostituee! uit! Jericho.! Ruth,! keurig,! maar! een! verre!
nakomeling! van! Moab,! en! Moab! werd! geboren! uit!
een! incestueuze! geslachtsgemeenschap! van! Lot! met!
zijn! oudste! dochter.! En! Batseba,! de! vrouw! van! Uria,!
die! overspeels! door! koning! David! royaal! en! moreel!
werd!verkracht.!Die!verhalen!nodigen!niet!uit!er!maar!
op! los! te! leven,! ze! moraliseren! niet.! Het! zijn! sterke!
voorbeelden!van!die!tegendraadse!weg!die!God!gaat.!
En! als! vijfde! vrouw! Maria! met! toch! wel! die! merk4
waardige!maagdelijke!geboorte!van!haar!zoon!Jezus,!
ook!al!tegen!de!logische!gang!van!zaken!in.!Mattheüs!
gelooft! dat! God,! tegen! onze! keurige! inzichten! in,! via!
‘tegendraadse,! onverwachte! wegen’! de! komst! van!
die!volkomen!tegendraadse!Messias!mogelijk!maakt.!
In!de!vespers!op!de!zondagen!van!!Advent!zetten!wij!
Tamar,! Rachab,! Ruth! en! Maria! in! het! midden.! Als! u!
mee!wilt!vieren!bent!u!die!zondagmiddagen!van!har4
te! welkom! om! 17.00! uur! in! de! Johanneskerk! aan! de!
Rentenierstraat.!Na!afloop!kunt!u!onder!een!kop!kof4
fie!of!thee!nog!napraten.!!
!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Alfons!Liesker!!

!
Opheffing!classis!Winterswijk!
De! kerkenraden! van! de! Protestantse! Ge4
meenten! in! de! classis! Winterswijk! hebben!
ingestemd!met!de!voorgenomen!herindeling!
van!de!classes!Doetin4chem,!Winterswijk!en!
Zutphen.! Dit! betekent! dat! de! classis! Win4
terswijk!per!1!januari!2013!of!kort!daarna!zal!
worden! opgeheven.! De! kerkelijke! gemeen4
ten! in! de! classis! Winterswijk! zullen! worden!
ingedeeld! bij! de! classis! Zutphen.! De! drie!
classicale! vergaderingen! hebben! met! het!
voorgenomen! besluit! inmiddels! ingestemd.!
Aan! de! kleine! synode! van! de! Protestant4se!
Kerk!in!Nederland!is!verzocht!de!herindeling!
goed! te! keuren.! Het! is! niet! uitgesloten! dat!
een! aantal! zaken,! die! met! deze! herindeling!
verband! houden,! ! nog! juridische! of! prakti4
sche! consequenties! hebben! en! daarna! nog!
moeten!worden!geregeld.!Dit!geldt!ook!voor!
de!fondsen!en!de!geldmiddelen!van!de!drie!
classes.!!
!!!!!!!!!!!!!S.!Kuijt,!classis!Winterswijk!
!
!

!

Protestantse!kerk!gaat!de!megakrimp!te!lijf!!
De!Protestantse!Kerk!heeft!als!gevolg!van!de!vergrij4
zing!en!de!secularisatie!te!maken!met!een!bestendige!
daling!van!het!ledental.!In!de!prognoses!wordt!reke4
ning!gehouden!met!een!ledenverlies!van!2.5!procent!
per!jaar.!Het!gevolg!hiervan!is!dat!gemeenten!kleiner!
worden!en!in!veel!gevallen!niet!meer!in!staat!zijn!een!

!
!
!
!
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predikantsplaats!en!een!kerkgebouw!in!stand!te!hou4
den.!In!het!noorden!van!ons!land!(met!name!in!Fries4
land)! wordt! er! al! in! veel! dorpen! voor! de! zondagse!
eredienst! gebruik! gemaakt! van! de! diensten! van!
ambtsdragers!en!gemeenteleden!Het!aantal!gemeen4
ten!dat!niet!meer!in!staat!is!om!aan!de!kerkordelijke!
regels!te!voldoen!en!een!kerkenraad!in!stand!te!hou4
den!zal!in!de!komende!jaren!toenemen.!Deze!ontwik4
keling! heeft! geleid! tot! een! voorstel! aan! de! generale!
synode! van! de! PKN! om! een! predikantenpool! in! het!
leven! te! roepen.! Gemeenten! die! geen! eigen! predi4
kant! kunnen! betalen! kunnen! straks! een! predikant!
inhuren! uit! een! predikantenpool.! Gebouwen,! die!
gemeenten! niet! meer! kunnen! onderhouden! en! ook!
niet! kwijt! kunnen,! moeten! in! een! stichting! komen.!
Vanaf!2015!wordt!gekeken!of!het!wel!wenselijk!is!om!
alle! eigen! gebouwen,! zoals! het! dienstencentrum! in!
Utrecht,! aan! te! houden.! De! personeelsbezetting! van!
het!dienstencentrum!wordt!in!de!komende!jaren!met!
40!formatieplaatsen!!
verminderd.Binnen! de! kerk! zullen! ook! nieuwe! vor4
men! van! gemeenteopbouw! een! kans! krijgen.! Zo!
streeft! men! er! naar! om! in! plaatsen! waar! de! kerk! is!
verdwenen!!of!marginaal!is!geworden!honderd!nieu4
we!pioniersplekken!te!vestigen.!Deze!maatregel!geldt!
niet!alleen!voor!de!grote!steden!maar!ook!voor!plat4
telandsgemeenten.! Het! doel! hiervan! is! dat! dit! 'pio4
nieren'! een! verdere! uitstraling! binnen! en! buiten! de!
kerk! krijgt.! Bovenstaande! informatie! is! ontleend! aan!
het!nieuwe!beleidsplan!voor!de!jaren!201342016!van!
het!Landelijk!Dienstencentrum!van!de!PKN.!!

Onze!groep!was!met!nog!twee!groepen!genomineerd!
voor! het! meest! in! het! oog! springende! diaconale! in4
teractieve! project! 2012! binnen! de! PKN.! Vol! goede!
moed! gingen! we! s! ‘morgens! op! pad.! Het! betekent!
voor!ons,!heel!wat!om!als!jongeren!met!je!diaconale!
project!genomineerd!te!worden.!
In!de!beoordeling!zou!gelet!zijn!op:!!
4!betrokkenheid!bij!een!Kerk!in!Actie!project!!
4!de!mate!waarin!de!gemeente!betrokken!wordt,!!
4! de! wijze! waarop! er! contact! is/uitwisseling! plaats4
vindt!met!de!partnerorganisatie!!
4!en!de!originaliteit!van!de!fondsenwervende!acties.!
!
De!Landelijke!Diaconale!Dag!(LDD)!werd!gehouden!in!
de!Jaarbeurshal!te!Utrecht.!!
Toen! we! bij! de! Jaarbeurs! aankwamen! dachten! we,!
wat!gaan!er!enorm!veel!mensen!naar!de!LDD.!Maar!al!
gauw! bleek! dat! er! ook! nog! andere! activiteiten! in! de!
Jaarbeurshallen! waren,! waaronder! de! Margriet! Win4
terfair.! En! natuurlijk! bleken! er! ook! nog! heel! veel!
mensen!de!LDD!te!bezoeken.!Vorig!jaar!waren!het!er!
zo’n!1000!geweest.!
Het!thema!van!de!diaconale!dag!luide!’Hart!voor!Dia4
conaat’!Hart!voor!onze!medemens!ver!weg!en!dicht4
bij.!Het!ochtendprogramma!bestond!uit!o.a.!sprekers,!
cabaret! en! zang.! Als! gastspreker! was! o.a.! aanwezig!
Gerda! Verburg,! oud4minister! en! Nederlands! verte4
genwoordiger!bij!de!wereld!voedsel!organisatie!FAO.!
Het! middagprogramma! ! bestond! uit! het! bezoeken!
van! de! informatiemarkt! en! men! kon! deelnemen! aan!
workshops.!Daarna!volgde!de!prijsuitreiking!voor!het!
meest!in!het!oog!springende!diaconale!initiatief!2012.!!
Eerst! werd! ! een! kort! filmpje! over! ons! project! ver4
toond! aan! de! ongeveer! 1000! bezoekers.! Vol! trots!
namen! we! vervolgens! de! symbolische! prijs! in! ont4
vangst.! In! overleg! met! directeur! Hans! Trein! van! Co4
min! (Ons! Diaconale! Project! in! Brazilië)! wordt! deze!
prijs! besteed! aan! medische! apparatuur! t.b.v.! Sueli,!
een!Kaingangmeisje!dat!we!!in!één!van!de!inheemse!
stammen! in! Brazilië! ontmoetten.! Zij! voltooit! binnen4
kort!de!opleiding!voor!gezondheidsverzorgster!en!zal!
zich! daarmee! binnen! haar! eigen! stam! verdienstelijk!
gaan!maken.!!!
Na!de!afsluiting!van!de!LDD!gingen!we!allen!voldaan!
naar!huis,!met!het!gevoel!aan!velen!te!hebben!laten!
zien!waarvoor!wij!als!achterhoekse!jongeren!staan.!

!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Steven!Kuijt,!classis!Winterswijk!
!
!

Brazilëgroep!naar!Landelijke!Diaconale!Dag.!
!!!

!

Met! dank! aan! alle! enthousiaste! en! ondersteunende!
mensen!in!onze!Gemeenten,!zonder!hen!was!het!niet!
zo’n!succes!geworden.!
!

!

!

!

!

Een!!foto!van!ons!in!Brazilië!!

Als!er!mensen!zijn!die!interesse!hebben!het!filmpje!te!
bekijken!dat!vertoond!werd!op!de!LDD!dan!hierbij!de!
link:!http://youtu.be/AF_O6KzjhaU!!

Zaterdag,! 17! november! reisde! de! Braziliëgroep! af!
naar! Utrecht,! voor! de! Landelijke! Diaconale! Dag,! een!
dag!met!workshops!en!verhalen!waar!je!onder!ande4
re!veel!ideeën!kunt!opdoen!voor!diaconale!projecten.!
!

!

Een!hartelijke!groet!namens!de!jongeren,!
Lidwien!
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Seniorenmiddag!
!

Met!een!meditatie!uit!Numeri!14:1!opende!mevrouw!
De! Bruijn! deze! middag,! na! iedereen! welkom! te! heb4
ben!geheten.!Leest!u!het!gedeelte!eens!na:!het!leven!
van! de! Israёlieten,! 40! jaar! in! de! woestijn,! hun! boos4
heid! en! hun! angst,! waarbij! dat! laatste! een! slechte!
raadgever!is.!Daarna!was!het!de!beurt!aan!de!‘Moni4
ca’s’! uit! Halle.! Met! z’n! tienen! bezorgden! ze! ons! een!
vrolijke! en! gezellige! middag.! Het! was! echt! een! mid4
dag!van!senioren!voor!senioren,!zoals!onze!overheid!
steeds! meer! aanstuurt! om! iets! voor! de! ander! te! be4
tekenen,! op! de! manier! die! je! zelf! kunt.! In! dit! geval!
een! middag! ontspanning.! Met! hun! zang! en! muziek!
namen! ze! ons! mee! met! melodieёn! van! toen! en! nu,!
door!velen!meegeneuried.!Helaas!hadden!computers!
en! printers! ons! in! de! steek! gelaten,! zodat! we! geen!
tekst!op!papier!hadden.!Al!met!al!een!plezierige!mid4
dag! waarvoor! mevrouw! De! Bruijn! de! ‘Monica’s’! har4
telijk!dankte!en!iedereen!wel!thuis!wenste.!
!

Kerstmiddag!
!

Voor! deze! middag! willen! we!
graag! al! onze! 70! plussers!
uitnodigen.! Ook! ‘Groenlo’! is!
van!de!partij.!!
De! middag! is! op! woensdag!
19! december! en! begint! om!
15.00!uur!in!de!Johanneshof.!
De! liturgie! wordt! verzorgd! door! mevrouw! ds.! Ria!
Willems! en! muzikale! begeleiding! van! de! heer! Joop!
Abbink.!Na!de!pauze!vertelt!de!heer!Hazewinkel!een!
kerstverhaal!in!het!dialect!en!zal!er!op!de!midwinter4
hoorn!worden!geblazen.!!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
I’j!kromme!holten!hoorn!
kom!op!no’w!met!ow!lied!
’t!Is!immers!al!midwintertied.!

!
!!O!afgezaagde!takke!
!!kom!toch!wear!tut!leaven!
!!en!loat!ons!heuren!straks!
!!de!riedel!van!ut!ni’je!leaven.!
!
Natuurlijk! ontbreekt! de! koffietafel! niet! aan! het! eind!
van! de! middag.! Mocht! u! vervoer! nodig! hebben,! laat!
het!dan!even!weten!!
!
Namens! alle! medewerkers! wens! ik! u! een! gezegend!
kerstfeest!en!een!gezond!en!gelukkig!nieuwjaar.!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Joke!Lubbers!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!telefoon!37!25!49!
!
!
!
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Gaat! u! ook! (weer)! mee! met! de! vakantieweek!
van!de!IKA?!
!

Ook! in! 2013! zijn! weer! de! vakantieweken! van! de! IKA!
(Interkerkelijke!Vakantieweken!Achterhoek/Liemers).!!
De!IKA!is!een!commissie,!in!het!leven!geroepen!door!
de! diaconieёn! van! de! PKN! kerken! in! de! Achterhoek!
en!de!Liemers.!
Het!doel!van!de!IKA!is!het!organiseren!van!een!aantal!
vakantieweken! voor! lichamelijk! minder! valide! men4
sen!al!of!niet!samen!met!hun!partner.!Om!u!een!va4
kantie! te! bieden! waarin! u! met! mensen! uit! uw! eigen!
streek,! in! een! ongedwongen! gemoedelijke! sfeer,!
pratend!in!uw!eigen!dialect,!hartelijk!kunt!genieten.!
!
U!kunt!kiezen!uit!de!volgende!weken:!
*!9!maart!–!16!maart!het!F!D!Roosevelthuis!in!Doorn!!
*!25!mei!–!1!juni!Het!Laarhuus!in!Ommen!
*!15!juni!–!21!juni!Boerderij!en!Veurhuus!in!Lemele!
!
De!weken!lopen!van!zaterdag!tot!zaterdag.!Alleen!de!
week! in! Lemele! is! een! verkorte! week! en! loopt! van!
zaterdag!tot!vrijdag.!Er!is!een!gevarieerd!programma!
met! onder! andere! een! kerkdienst! en! een! avond4
maalsviering.!Verder!kan!het!programma!bestaan!uit!
optredens!van!zang4,!toneel4!of!dansverenigingen.!Er!
zijn!speldagen!en!er!wordt!een!uitstapje!gemaakt!met!
de!bus.!
Alle!vakantieverblijven!zijn!volledig!aangepast!aan!de!
verzorging!van!minder!valide!mensen.!In!alle!weken!is!
voldoende! deskundige! verpleging! aanwezig.! Er! zijn!
vrijwilligers!om!de!rolstoelen!te!duwen.!
De! kosten! voor! gemeenteleden! die! boeken! via! onze!
diaconie!zijn!voor!een!alleenstaande!€!450,=!voor!een!
verkorte!week!en!€!475,=!voor!een!volle!week.!
Een!echtpaar!betaalt!€!800,=!voor!een!verkorte!week!
en!€!850,=!voor!een!volle!week.!
Aanmeldingen!moeten!vóór!1!januari!bij!de!IKA!bin6
nen!zijn!!
Gaat!u!ook!mee?!Of!wilt!u!er!eerst!meer!van!weten?!
Belt! u! mij! gerust,! het! nummer! is! 37! 67! 06.! Bij! voor4
keur!in!de!avonduren!of!op!zaterdag.!
!
!!!!!Namens!de!diaconie!van!Groenlo!en!Lichtenvoorde!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Rinus!te!Kronnie!
!

Giften!
Ontvangen! via! ds.! Hinkamp! een! gift! van! €! 200,=! en!
via! mevrouw! Braam! een! gift! van! €! 10,=! voor! alge4
meen!kerkenwerk.!
Per!bank!een!gift!ontvangen!van!€!15,=!voor!het!Pas4
toraat.!
Via! mevrouw! Ten! Broeke! €! 10,=! en! via! mevrouw!
Wansing!eveneens!een!gift!van!€!10,=!!bestemd!voor!
de!PVG.!
Heel!hartelijk!dank!!

Hierna!nog!één!keer!Op!Weg,!en!dan?!

Ophaaldienst!Johanneskerk!

!
Voor!Lichtenvoorde:!
Hierna!!nog!één!keer!Op!Weg!in!alle!brievenbussen.!
Voor! diegenen! die! voorheen! Onderweg! lazen! veran4
dert! er! niets.! Zij! zullen! automatisch! Op! Weg! blijven!
ontvangen.!!Tenzij!zij!besluiten!het!blad!niet!meer!te!
willen! lezen.! Dan! de! vraag! dit! even! door! te! geven.!
Voor! de! anderen! geldt! het! volgende.! Als! u! het! blad!
wilt! blijven! ontvangen,! geef! het! dan! even! door! aan!
onderstaand! adres! via! het! formuliertje! hieronder!
(s.v.p.!sturen!aan!De!heer!B.!Scholten,!Rapenburgse4
straat!44,!7131CZ!Lichtenvoorde)!of!via!de!mail!(mail4
adres! b.scholten13@lijbrandt.nl)! In! het! laatste! geval!
graag!met!vermelding!van!naam!en!adres!!
!
Zoals! bij! de! meesten! wel! bekend! zal! zijn! wordt! het!
blad!gratis!verstrekt.!Maar!omdat!het!ook!wel!duide4
lijk! is! dat! het! niet! gratis! gedrukt! wordt! ,! wordt! een4
maal! per! jaar! om! een! kleine! vrijwillige! bijdrage! ge4
vraagd.! U! leest! hier! te! zijner! tijd! meer! over.! Dan! zal!
ook! het! ! rekeningnummer! dat! speciaal! hiervoor! is!
doorgegeven!worden.!!
!
4!4!4!4!4!4!4!4!4!4!4!4!4!4!4!4!4!4!4!4!4!4!4!4!4!4!4!4!4!4!4!4!4!4!4!4!4!4!4!4!4!!
Graag!aankruisen!wat!uw!keuze!is.!
!
!
…!
Las!Onderweg!niet!maar!wil!wel!Op!Weg!gaan!!
!!
lezen.!
!
…!
Las!Onderweg!wel!maar!wil!Op!Weg!niet!!
!
meer!ontvangen.!
!
Naam:!
!
Adres:!
!
!
4!4!4!4!4!4!4!4!4!4!4!4!4!4!4!4!4!4!4!4!4!4!4!4!4!4!4!4!4!4!4!4!4!4!4!4!4!4!4!4!4!!
!
Voor!Groenlo!
Voor!de!leden!van!de!Hervormde!gemeente!Groenlo!
is!de!verspreiding!van!het!kerkblad!Op!Weg!nieuw.!U!
heeft!een!aantal!maanden!kennis!kunnen!maken!met!
het! blad.! Graag! horen! we! van! u! of! u! het! blad! wilt!
blijven! ontvangen.! U! kunt! hiervoor! een! mail! (met!
naam!en!adres!)!sturen!naar!de!scriba!van!de!kerken4
raad! de! heer! J.! ter! Horst,! jthorst@planet.nl.! Als! u!
hem!wilt!bellen!dan!kan!dat!ook.!De!heer!Ter!Horst!is!
bereikbaar!op!telefoonnummer!05444464421.!
Als! u! niet! reageert! krijgt! u! het! blad! niet! meer! be4
zorgd.!Uiteraard!kunt!u!na!verloop!van!tijd!aangeven!
dat!u!het!blad!toch!graag!weer!wilt!ontvangen.!

U! wilt! zondag! naar! de! kerk.! U! weet! echt! niet! hoe! u!
daar! moet! komen.! U! weet! ook! niet! met! wie! u! mee!
zou! kunnen! rijden.! Geen! nood!! Er! zijn! gelukkig! altijd!
nog! wel! bereidwillige! gemeenteleden! die! u! best! een!
keer!mag!bellen.!
!

Hoe!werkt!het?!
Bel!één!van!de!onderstaande!chauffeurs.!Het!kan!zijn!
dat!die!om!wat!voor!reden!dan!ook!niet!kan.!Bel!dan!
een! ander.! Bel! niet! automatisch! degene! die! boven4
aan! staat.! Het! is! wellicht! handiger! iemand! te! bellen!
die!niet!te!ver!bij!u!uit!de!buurt!woont.!!
De!heer!G.!Koster!
!
tel.!06!15!00!12!21!
De!heer!C.!Langbroek! !
tel.!37!30!28!
De!heer!F.!van!Doorn! !
tel.!37!27!00!
De!heer!S.!Tamminga! !
tel.!37!27!52!
!

Wilt!u!ook!wel!eens!rijden!voor!een!medegemeente4
lid?!Geef!het!dan!even!aan!mij!door.!!
Namens!uw!diaconie!!
Rinus!te!Kronnie!!tel.!37!67!06!
!

!
!
De!grote!afgodenpuzzel!–!woordzoeker!
!

In!de!vorige!editie!van!Op!Weg!stond!een!woordzoe4
ker,!die!onderdeel!uitmaakte!van!een!Jongerenkerk.!
De!oplossing!van!de!puzzel!leidde!tot!een!eigentijdse!
afgod.!Het!juiste!antwoord!was:!Lang!leve!de!Ipad.!
Een! eervolle! vermelding! voor! het! juiste! antwoord!
gaat! naar! Ruben! Schokkin.! Goed! gedaan! Ruben!! De!
prijs!komt!binnenkort!naar!je!toe.!
!
Rondgang!Kerkradio!
!

Op! zaterdag! 8! december! a.s.,! tussen! 10.00! en! 12.00!
uur! komen! Bea! Ton! en/of! Frits! Schutten! weer! bij! u!
aan! de! deur! voor! de! vrijwillige! bijdrage! van! de! kerk4
radio.!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Uw!diaconie!
!

Kledinginzameling!
!

In!de!maand!december!vindt!er!geen!kledinginzame4
ling! plaats.! De! eerstvolgende! inzameling! is! op! zater4
dag! 26! januari! 2013! van! 09.00! tot! 12.00! uur! in! de!
Ni’je!Wehmerhof,!Rentenierstraat!20.!
!

Open!Tafel!in!december!
!

In! verband! met! de! feestdagen! is! de! ‘open! tafel’! een!
week!eerder!dan!normaal!en!wel!op!14!december!om!
11.30!uur.!
Lijkt! het! u! gezellig! een! keer! mee! te! eten,! altijd! wel4
kom,! maar! belt! u! dan! wel! even! met! Nettie! Niewold,!
tel.!!372245,!dan!kan!ze!er!rekening!mee!houden.!

!
!
!
!
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Om!een!mens!te!zijn!op!aarde!

Gezocht:!Koorzangers!

!
Om!een!mens!te!zijn!op!aarde!

!
Het!Achterhoeks!Bachkoor&Orkest!voert!op!zaterdag!
23! maart! 2013! de! Johannes! Passion! BWV! 245! van!
Johann!Sebastian!Bach!uit,!in!de!Jacobskerk,!Markt!te!
Winterswijk.!
Met! medewerking! van! solisten! en! extra! musici! ter!
aanvulling! van! het! eigen! orkest.! Algehele! leiding:!
Wolfgang!Lange.!

zonder!aanzien,!zonder!macht!
is!Hij!onder!ons!geboren!
in!de!kilte!van!de!nacht.!
!
Om!een!vuur!te!zijn!op!aarde!
dat!verwarmt!maar!niet!verslindt!
is!Hij!onder!ons!geboren!
als!een!weerloos!mensenkind.!
!
Om!een!licht!te!zijn!op!aarde!
dat!de!duisternis!verjaagt!
is!Hij!onder!ons!geboren!
als!een!stem!die!waarheid!vraagt.!
!
Om!een!zwaard!te!zijn!op!aarde!
dat!verdeelt!maar!niet!vermoordt!
is!Hij!onder!ons!geboren!
vrede!stichtend!door!zijn!woord.!
!
Om!een!kracht!te!zijn!op!aarde!
die!de!machtigen!zal!verstaan!
is!Hij!onder!ons!geboren!
slechts!vertrouwend!op!Gods!naam.!
!
Om!de!vreugde!van!de!aarde!
broederschap!in!overvloed!
is!Hij!onder!ons!geboren:!
Godsgeschenk!dat!leven!doet!!
!
!
!
!
Henk!Jongerius!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!

!
!
Hiervoor!heeft!men!dringend!uitbreiding!van!3!stem4
groepen!nodig!en!dan!met!name,! hoge! (1ste)! sopra4
nen,!tenoren!en!bassen.!
Het! koor! ziet! het! liefst! nieuwe,! vaste! leden,! maar!
voor! dit! concert! is! het! ook! mogelijk! om! als! project4
zanger!of!projectzangeres!mee!te!werken.!
Men!dient!zelfstandig!thuis!de!muziek!in!te!studeren!
(eventueel!met!behulp!van!midi4files)!dus!enige!ken4
nis!van!het!muziekschrift!is!noodzakelijk.!
!
De! wekelijkse! repetities! worden! gehouden! op! de!
woensdagavond! in! de! kapel! van! de! Molenberg,! Zie4
kenhuisstraat!14!te!Groenlo,!van!20:00!–!22:00!uur!
Belangstellenden! uit! Oost4Gelre! zijn! van! harte! wel4
kom!om!vrijblijvend!een!repetitie!mee!te!maken.!
Inlichtingen!en!aanmelden!bij:!
Els!Bussman:!els.bussmann@kpnmail.nl!!
Tel.!05444371109!
www.achterhoeksbachkoor.nl!
http://achterhoeksbachkoor.clubs.nl!
www.wolfganglange.nl!
Like!ons!op!Facebook!
Met!vriendelijke!groet,!
T.!de!Jongh4Wansing!
PR!Achterhoeks!Bachkoor&Orkest!

!
!
!
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Kindernevendienst,!welkom!in!de!kerk!

Wie!met!profeten!dromen!droomt!

!

Wie! met! profeten! dromen! droomt,! zo! heet! het! ad4
ventsproject! van! de! kindernevendienst! dat! zondag! 2!
december! (eerste! Advent)! begint.! De! Adventstijd! is!
een! tijd! van! verwachting.! We! leven! toe! naar! het!
Kerstfeest,! het! feest! van! de! geboorte! van! Jezus,! het!
feest!waarop!we!zullen!vieren!dat!er!licht!komt!in!het!
donker.!Dit!jaar!worden!we!in!het!project!van!de!kin4
dernevendienst!bij!de!hand!genomen!door!vier!profe4
ten.! Voor! alle! vier! de! profeten! speelt! verwachting!
een! belangrijke! rol.! Ze! kijken! uit! naar! een! tijd! die!
komen!gaat,!een!tijd!waarin!God!zich!nog!duidelijker!
zal! laten! zien! in! de! wereld.! Daarover! vertellende! de!
vier! profeten! elk! in! hun! eigen! woorden! en! beeld4
spraak.!

Op!zondag!hoef!je!niet!naar!school.!Dan!ga!je!
met!je!ouders!misschien!wel!op!familiebezoek,!
of!je!blijft!lekker!thuis!spelen.!Maar!misschien!
verveel!je!je!ook!wel!een!beetje!op!die!zonda4
gen!en!zou!je!best!graag!wat!leuks!willen!doen!
met! andere! kinderen.! Dan! is! de! kinderneven4
dienst!vast!iets!voor!jou!!!
!

Ouders!en!kindernevendienst!
De! zondagochtend! vind! ik! juist! zo! heerlijk! om! uit! te!
slapen,!of!gewoon!lekker!te!doen!waar!ik!zin!in!heb.!
Maar! eigenlijk! wil! ik! mijn! kind! ook! wel! iets! van! het!
geloof!meegeven.!Ongetwijfeld!zijn!dit!dilemma’s!die!
we! allemaal! herkennen.! Een! bezoek! aan! de! kerk,!
samen! met! je! kind,! kan! echter! heel! verrijkend! en!
inspirerend! zijn.! In! de! drukte! van! alledag! kan! het!
soms! goed! zijn! om! even! momenten! te! pakken! van!
rust! en! bezinning.! Het! geloof! kan! daarbij! een! bron!
zijn!om!uit!te!putten,!en!een!kerkdienst!is!daarbij!een!
gelegenheid! om! “op! verhaal! te! komen.”! Het! is! mooi!
dat!je!dat!samen!met!je!kind!kunt!beleven!en!delen.!
“Moet! je! wanneer! je! naar! de! kerk! (kinderneven4
dienst)! gaat,! ook! iedere! week! gaan?”! Nee,! dit! hoeft!
niet.!Het!mag!natuurlijk!wel.!De!tijd!dat!mensen!iede4
re! week! trouw! naar! de! kerk! gingen! is! echter! niet!
meer! vanzelfsprekend.! Het! leven! is! veelkleurig! en!
veelzijdig!en!de!kerk!is!(in!de!meeste!gevallen)!er!één!
aspect!van!onder!vele.!Zo!is!ook!het!aantal!bezoekers!
van! een! kerkdienst! en! de! personen! die! er! zijn! heel!
verschillend.! Iedereen! is! ! dus! altijd! van! harte! wel4
kom…..!en!er!is!zeker!geen!verplichting.!

Eerste'Advent:' '
De'koning'komt'!
!

Kom! gewoon! en! weet! je! dan! welkom! met! je!
kind(eren).! Bovendien! zijn! er! van! tijd! tot! tijd! andere!
diensten,!o.a.!AKZ4diensten!(Anders!Kerk!Zijn!of!Aller4
lei!Kwaliteiten!Zien!of!Andere!Kanten!Zien).!Ook!daar!
kun! je! ontdekken! dat! een! kerk! soms! ook! verrassend!
anders!kan!zijn!dan!je!misschien!denkt.!!

!

!
Derde'Advent:' '''''''''''''''''''''''Vierde'Advent:'
Het'feest'komt'eraan'''''''''''''In'verwachting'
!
Elke!zondag!is!er!een!mooi!verhaal!en!een!toepasse4
lijke! verwerking! die! je! die! zondag! mee! mag! nemen!
naar!huis.!!
Eerste!kerstdag,!25!december,!sluiten!we!het!project!
in!stijl!af.!Kom!je!ook?!
Let! even! op!! De! laatste! zondag! van! het! jaar,! zondag!
30!december,!is!er!geen!kindernevendienst!!!
!
Leiding!kindernevendienst!

!

Uitnodiging!zondag!2!december!
Je!bent!dus!elke!zondag!van!harte!welkom!maar!spe4
ciaal! voor! zondag! 2! december! ! willen! we! alle! kin4
deren! en! hun! ouders! uitnodigen! om! naar! de! Johan4
neskerk! in! Lichten4
voorde!te!komen.!Deze!
zondag! start! namelijk!
het! adventproject,! een!
project! waarbij! we! op!
weg!gaan!naar!Kerst.!
Hiernaast!vind!je!alvast!
meer! informatie! over!
het!project.!
!

!!!!
'''''Tweede'Advent:'
!!!!!Maak'de'weg'vrij!!

!
!
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leukste! commissie! van! het! kerkenwerk!!)! zoeken! we!
nog! versterking.! Opa’s,! oma’s,! ouders! en! jongeren!
v.a.!±!16!jaar!meld!je!nu!aan.!Gemiddeld!ben!je!5!à!6!
keer! per! jaar! een! zondag! aan! de! beurt.! Voor! de! kin4
deroppas!is!er!een!speciale!ruimte!beschikbaar!in!de!
Johanneshof!waar!!
!
speelgoed,!spelletjes,!kleurspullen!enz.!aanwezig!zijn.!
Een! ander! voordeel! van! de! kinderoppas! is! dat! we!
nooit! vergaderen.! Interesse! of! vragen?! Neem! dan!
even! contact! op! met! ondergetekende! (375988)! of!
stuur!een!mailtje!naar!e.schokkin@kpnmail.nl.!!
Erik!Schokkin!

Vele!handen!maken!licht!werk!(2)!
Kinderoppas!gezocht!!
Elke! zondag! is! er! kindernevendienst! en! kinderoppas!
aanwezig! in! de! Johanneskerk.! De! kinderoppas! is! be4
doeld! voor! de! kinderen! van! 0! tot! 4! jaar,! zij! kunnen!
nog!niet!naar!de!kindernevendienst.!!
Voor! de! kinderoppas! ! (na! de! kindernevendienst! de!

!

K!e!r!s!t!k!l!e!u!r!p!l!a!a!t!

!
!

!
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Het!volgende!nummer.!.!.!!!

Organist:!!B.Tieltjes,!Rossinistraat!6,!!
7131!GH!Lichtenvoorde,!tel.!37!35!32!

.!.!.!.!kunt!u!verwachten!in!de!week!voorafgaand!aan!zon4
dag!6!januari!2013!
De!kopij!moet!uiterlijk!zaterdag!22!december!om!!
12.00!uur!zijn!ingeleverd!via!email!naar:!

!

Vorming!en!Toerusting:!!S.!Tamminga,!!
Diepenbrockstr.!13,!7132!AM!Lichtenvoorde,!tel.!37!27!52!

!

!

Elektronisch! aangeboden! kopij! zullen! wij! zelf! in! het! juiste!
lettertype!en!in!de!juiste!afmetingen!opmaken.!!

Internet:!www.kerkbladopweg.nl!

Gemeentecentrum:!“Johanneshof”,!Rentenierstraat!9,!!
7131!DK!Lichtenvoorde,!tel.!37!60!56!
Beheer!:!mevr.!J.!van!Lochem,!Hofesch!23,!!
7131!TC!Lichtenvoorde,!tel.!37!41!20!

!

!

Vragen!over!de!bezorging!

Administratie!Kerkrentmeesters:!F.J.!van!Lochem,!
Van!der!Meer!de!Walcherenstraat!10,!7131!EN!Lichten4
voorde,!tel.!37!47!23.!ING!965.840!t.n.v.!Protestantse!Gem.!
Lichtenvoorde,!Rabobank!33.61.15.474!t.n.v.!Protestantse!
Gem.!Lichtenvoorde!

kopij@kerkbladopweg.nl!

B.W.!Scholten,!Rapenburgsestraat!44,!7131!CZ!
!Lichtenvoorde!!!tel.!0544!!373460!
!

Redactie!!Op!Weg!

Mevr.!G.!Bijker4Middelbrink,!Lisztstraat!4,!!
7131!GN!Lichtenvoorde,!!!tel.!05444374740.!

!

Mevr.!M.!Koster4Spilker,!van!Raesfeltstraat!44,!
7131!GD!Lichtenvoorde,!tel.!0858783864.!

Administratie!Diaconie:!F.J.!van!Lochem,!Van!der!Meer!de!
Walcherenstraat!10,!7131!EN!Lichtenvoorde,!tel.!37!47!23.!
Rabobank!33.61.21.687!t.n.v.!Diaconie!Protestantse!Gem.!
Lichtenvoorde!

!

!

Mevr.!A.!Lubbers4Lensink,!M.!Leliveltstraat!15/06,!
7131!ZH!Lichtenvoorde,!tel.!05444373471.!!

Penningmeester!Kerkrentmeesters:!G.W.!Koster,!van!
Raesfeltstraat!44,!7131!GD!Lichtenvoorde,!
tel.!08!58!78!38!64!

!

!

Mevr.!A.!Spekkink4Elburg,!Vermeerstraat!11,!
7141!WS!Groenlo,!tel.!05444465438!

!

Penningmeester!Diaconie:!J.!Wildenbeest,!!
Zieuwentseweg!17,!7131!LA!Lichtenvoorde,!tel.!37!24!48!
!
Penningmeester!PVG:!mevr.!N.!Kip,!Staringstraat!34,!
7131XB!Lichtenvoorde,!tel.!37!24!67,!Bankrek.!3861.40.030!

!

Website!Mevr.!A.!Lensink,!Vosdijk!11a,!7131!RD!!
Vragender,!tel.!!0544!376669!

!
GEGEVENS!LICHTENVOORDE!

!

Penningmeester!Beheerscommissie!Johanneshof:!
D.!Veerbeek,!Beumweg!6,!7134!NR!!Vragender!!!!!!
Bankrek.!3861.16.717!

!

WIJKINDELING!2012!

Wijk!ouderling/coördinator!tel.!nr.!
!!1.!!dhr.!J.!te!Bokkel!37!27!79!!
!!2.!!mevr.!E.!Meijer!48!28!54!
!!3.!!mevr.!C.!Lensink!!37!24!14!
!!4.!!dhr.!F.!van!Doorn!37!27!00!
!!5.!!mevr.!J.!Lubbers!37!25!49!
!!6.!!mevr.!G.!ter!Haar!!37!20!91!
!!7.!!mevr.!J.!Lubbers!37!25!49!
!!8.!!mevr.!A.!van!Vliet!37!27!95!
!!9.!!mevr.!W.!!ten!Barge!37!31!97!
10.!!mevr.!R.!Tieltjes!37!22!21!
11.!!mevr.!W.!ten!Barge!37!31!97!!
12.!!mevr.!J.!ter!Haar!37!15!28!

!

Ledenadministratie:!!Mevr.!L.!Schutten!–!Markvoort,!!
Hillenstr.!1,!7131!ZN!Lichtenvoorde,!tel.!37!64!68!
!

GEGEVENS!GROENLO!

Kerkgebouw!:!Oude!Calixtuskerk,!!
Kerkhofsteeg!4,!7141!CZ!Groenlo!
Koster:!mevr.!I.!Slotboom,!Schoolstraat!2,!!
7141!BW!Groenlo,!tel.!46!26!60.!
!

Predikant:!ds.!M.H.!Willems4Joosten,!!
De!Schans!40,!7141!DA!Groenlo,!tel.!46!20!19!!
Email:!BWillems1948@kpnmail.nl!

!

Wijkindeling!predikanten:!
wijk!1,2,4,5!en!6!!!!ds.!Hinkamp!!
wijk!3!en!7!–!12!!mevr.!G.H.!Braam!

!

Scriba:!J.H.!ter!Horst,!Thorbeckestraat!5,!!
7141!TT!!Groenlo,!tel.!46!44!!21!
Email:!jhthorst@planet.nl!!

!
ADRESSEN:!

!

Ds.!J.J.!Hinkamp,!Dijkstraat!17,!!
7131!DM!Lichtenvoorde,!tel.!37!14!09!
Kerkelijk!werker!mevr.G.H.Braam!
Tel.!06!12!22!20!59!

Vorming!en!Toerusting:!mevr.!G.!Meijer4Wierenga,!!
Jan!Steenstr.!29!7141!XH!Groenlo,!tel.!46!39!08!
!

Administratie!Kerkvoogdij:!A.J.G.!Vennebekken,!
Nieuwstr.!10,!7141!BZ!Groenlo,!tel.!46!55!09!

!

Scriba!:!Ph.!de!Bruijn,!!Esstraat!34,!!
7131!CT!Lichtenvoorde,!tel.!37!28!04!!

!

Kerkelijke!bijdragen:!!
Giro!90.76.05!of!SNS!85.27.81.024!

!

Kerkgebouw!:!Johanneskerk,!Rentenierstraat!9,!!
7131!DK!Lichtenvoorde,!tel.!37!60!56!

!

Administratie!Diaconie:!mevr.!H.!Raspe,!!
Het!Blik!61,!7141!TG!Groenlo,!tel.!46!35!97,!!
SNS!85.62.37.922!t.n.v.!diaconie!

!

Koster!:!G.!W.!van!Lochem,!Hofesch!23,!!
7131!TC!Lichtenvoorde,!!tel.!37!41!20!

!

Begraafplaats:!W.!Memelink,!Heelweg!25,!!
7156!ND!Beltrum,!tel.!48!16!19!!
rek.nr.!ABN!AMRO!59.53.75.863!

!

Cantor4Organist:!H.J.!Meerdink,!Mr.!!Meinenweg!30!
7107!AN!Winterswijk,!tel.!0543!4!56!35!72!

!
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!
!
!

!
!
!
!
!
!
!
!
Maandag!31!december!
Oudejaarsavonddienst!(wit)!
19.30!uur!ds.!J.J.!Hinkamp!
Deurcollecte:!!kerk!(eindejaarscollecte)!!

!
!

Kerkdiensten:!!
!

Lichtenvoorde!
!

Zondag!2!december!!
Eerste!zondag!van!Advent!!(paars)!!
AKZ4dienst!
10.00!uur!ds.!J.J.!Hinkamp!!
Welkom:!de!heer!van!Lochem!
Deurcollecte:!werkgroep!Herold!
!17.00!uur!Oecumenische!Vesperviering!

!

Groenlo!
!

Zondag!2!december!
1e!zondag!van!advent!(paars)!
10.00!uur!ds.!F.!Helder,!Winterswijk!!
Welkom:!de!heer!Klein!Wolterink!
Deurcollecte:!Missionair!werk!

!

Zondag!9!december!!
Tweede!zondag!van!Advent!(paars)!
10.00!uur!ds.!M.A.!Andela4Hofstede!uit!Aalten!
Welkom:!de!heer!te!Bokkel!!
Deurcollecte:!pastoraat!
17.00!uur:!Oecumenische!Vesperviering!

!

Zondag!9!december!
2e!zondag!van!advent!(paars)!
10.00!uur!ds.!R.!Willems4Joosten,!Heilig!Avondmaal!
Welkom:!mevrouw!Wegink!
Deurcollecte:!Pastoraat!

!

Vrijdag!14!december!
Avondmaalsviering!in!de!Johanneshof!
15.00!uur!ds.!J.J.!Hinkamp!
Deurcollecte:!onderhoud!gebouwen!
!!
Zondag!16!december!!
Derde!zondag!van!Advent(!paars)!
10.00!uur!ds.!J.J.!Hinkamp!
Welkom:!de!heer!Koster!
Deurcollecte:!eigen!project!Comin!
17.00!uur!Oecumenische!Vesperviering!

!

Zondag!16!december!
3e!zondag!van!advent!(paars)!
10.00!uur!ds.!G.J.!Bos,!Laag!Soeren!
Welkom:!mevrouw!Ter!Haar!
Deurcollecte:!Kinderen!in!de!knel!
!

Zondag!23!december!
4e!zondag!van!advent!(paars)!
10.00!uur!ds.!R.!Willems4Joosten!
Welkom:!mevrouw!Bekkenutte!
Deurcollecte:!Kinderen!in!de!knel!

!

Zondag!23!december!
Vierde!zondag!van!Advent!(paars)!
10.00!uur!ds.!K.!Datema!uit!Varsseveld!
Welkom:!de!heer!!Langbroek!
Deurcollecte:!Sao!Paulo!
17.00!uur!Oecumenische!Vesperviering!

!

Maandag!24!december!
Kerstnacht!(wit)!
22.00!uur!ds.!R.!Willems4Joosten!
Welkom:!de!heer!Pleiter!
Deurcollecte:!Kinderen!in!de!knel!

!

!

!

Maandag!24!december!!!
Kerstnachtdienst!(wit)!
m.m.v.!gospelband!Amio!
23.00!uur!ds.!J.J.!Hinkamp!
Deurcollecte:!onderhoud!gebouwen!

Dinsdag!25!december!!
Kerstdag!(wit)!
10.00!uur!ds.!R.!Willems4Joosten!
Welkom:!de!heer!Bragt!
Deurcollecte:!Kinderen!in!de!knel!

!

!

Dinsdag!25!december!!
Eerste!kerstdag!(wit)!
10.00!uur!ds.!J.J.!Hinkamp!
Welkom!:!de!heer!Schokkin!!
Deurcollecte:!KIA,!kinderen!in!de!knel!

Zondag!30!december!
zondag!na!Kerst!(wit)!
10.00!uur!ds.!S.!Kuijt,!Lichtenvoorde!
Welkom:!de!heer!Wiggers!
Deurcollecte:!Eindejaarscollecte,!eigen!plaatselijk!werk!
!
Taizé!viering!
woensdag!11!december!19.00!uur!
!

!

Zondag!30!december!
Zondag!na!kerst!(wit)!geen!kindernevendienst!
10.00!uur!ds.!F.!Th.!Lunshof4Klein!uit!Varsseveld!
Welkom:!de!heer!van!Lochem!
Deurcollecte:!kerkradio!
!

!

!
!
!
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