januari – februari 2017
In dit nummer:
Kerkbalans 2017
In gesprek met Luther
Allemaal Op Weg
Top2000 kerkdienst

Wij trekken door land en woestijnen.
De droom wijst de weg voor de voet.
Een stem roept de groten en kleinen
tot leven en God tegemoet.
De weg loopt dwars door de tijden.
culturen, zij vormen geen grens.
Ons doel is het eeuwig verbeide:
een mensheid gevormd naar Gods wens.
Bron: Rakelings Nabij, Alfred C. Bronswijk

eerst meer ongelovigen dan gelovigen telden. Je zou
kunnen zeggen: niet naar de kerk gaan is gewoon.
Niet geloven is gewoon. Als je wel naar de kerk gaat,
en wel gelooft ben je ongewoon, ben je een buitenbeentje.

En gewone
Gewone. Zo'n gewoon woord. Wordt dagelijks
gebruikt. Gewoon gehakt of gekruid? Gewoon
bruin brood of met zaadjes? Gewone tomaten
of trostomaten? En ga zo maar door.

En dan komt die zin van daarstraks om de hoek kijken. "Gewoon is wat ergens een gewoonte is". Zou
dat zijn wat we in die kerk doorgeven aan elkaar. Wat
we buiten die kerk door willen geven. Onze gewoontes. Wat wij als christenen gewoon vinden? Mag duidelijk zijn dat dat niet is er op los meppen bij onenigheid. Dat dat niet is stelen wat je van pas komt. Wat
ook duidelijk is, is dat veel van wat van ons gevraagd
wordt, wat voor ons gewoon moet zijn, haaks staat
op wat in de samenleving van nu gewoon is. Van ons
wordt zelfs gevraagd 'meer dan het gewone' te
doen. Ga er maar aan staan!

Ook op mensen van toepassing trouwens . Je
hebt mensen die gewoon doen. En mensen die ongewoon doen. Mensen die gewoon zijn. En mensen
die ongewoon zijn.

Soms valt je oog op een regel die je treft. Zo las ik in
een blad van een instelling voor mensen met een
beperking hoe goed en leuk het was muziek te maken
met kinderen van de instelling. Ze (en dan komt wat
me opviel) zongen christelijke liederen en gewone
liedjes. Bij dat 'gewone' steigerde ik een lichtelijk. Zijn
christelijke liedjes niet gewoon dan? Na mijn gedachten die ik hiervoor op papier zette kan ik er wel weer
mee leven. Met die christelijke en gewone liedjes. Al
had er voor mij in plaats van gewone wel andere mogen staan.

Maar ... wie bepaalt wat gewoon is? Stel, je woont in
een land waar trostomaten de meest voorkomende
tomaten zijn. Dan vinden mensen daar een trostomaat een gewone tomaat. Of stel, je woont in een
land waar het gewoonte is om een siësta te houden.
Een slaapje tussen de middag. En de kindertjes lopen
dan 's avonds nog lekker tot half tien buiten te spelen. Gewoon, vindt men daar. Tja, wat is eigenlijk
gewoon?
Misschien zegt iemand dan: "Gewoon is wat ergens
een gewoonte is". Oké. Leuk gevonden. Maar er ontstaat een probleem als die gewoonte bijvoorbeeld
bestaat uit er lekker op los meppen als er onenigheid
ontstaat. Of als die gewoonte is dat je, als je vervoer
nodig hebt, de eerste de beste fiets meepakt. Kortom, wat ergens een gewoonte is hoeft nog niet gewoon te zijn voor de rest van de wereld, of om het
wat dichter bij huis te houden voor de meerderheid
waar wij mee leven.

We wensen elkaar een jaar waarin plaats is voor
meer dan het gewone. Onder gelovigen en niet gelovigen. Dichtbij en veraf.
marja

Gewoon. Gewone dingen. Soms gebeuren dingen
onder mensen en gaan ze steeds gewoner aanvoelen.
Ik denk aan de politiek. Steeds hardere geluiden.
Steeds meer pogingen om maar populair over te komen. Steeds meer beloften waarvan je op je klompen
aanvoelt dat ze niet waar te maken zijn. Ik denk aan
volle treinen. En aan mijn verbazing toen een jongen
van een jaar of zestien opstond en zei: "Gaat u hier
maar zitten hoor". Was ooit gewoon. Voor hem nu
nog!
Ook de cijfers in de krant gelezen over het afnemende kerkbezoek? Las dat 82% nooit of zeer zelden een
kerk bezoekt. En over hoe de onderzoekers voor het
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Pastorpraat ds. Hinkamp

Gebed van de maand
In deze rubriek iedere maand een bijzonder gebed
dat een plaats had in de kerkdienst, of passend bij de
tijd van het jaar.
Deze keer een gebed om warmte en licht, zoals deze
werd gebeden in de Kerstnachtviering, onder het
aansteken van vier kaarsen. Bas Tieltjes voorzag het
gebed van passende pianomuziek. Het gebed is ook
te beluisteren op onze website (zie: Lichtgebed).

In een nieuw jaar wil ik graag beginnen om iedereen van harte alle goeds toe te wensen.
Dank ook voor alle lieve, aardige en creatieve
kaartjes en andere kerst – en nieuwjaarsgroeten. En wat zou het mooi zijn als , na een roerig 2016,
het jaar 2017 een vredevol nieuw jaar zou zijn! Laten
we in ieder geval waar we kunnen daar zelf ons
steentje aan bijdragen!

Lichtgebed
Niet het donker van de duistere nacht
bezorgt ons angst op deze aarde,
of scherpe kou die de winter bracht
is oorzaak die ons steeds zorgen baarde,
maar de vraag, als je ziet wat er gebeurt,
in hoeverre is een mensenleven nog van waarde.
Daarom bidden we om licht.
Dat er licht mag zijn voor wie niet gezien worden...

Dank (ook dit jaar) voor de trouwe en onmisbare
inzet van kosters, beheerders, organisten en allerlei
andere vrijwilligers om van de diverse activiteiten
rond Kerst (en oud en nieuw) een succes te maken. Ik
denk dat we mogen terugzien op een heel mooie en
waardevolle Kerstperiode.
Helaas was er dit jaar naast allerlei feestelijke vieringen ook veel verdriet, vanwege het afscheid dat we
moesten nemen van een aantal van onze gemeenteleden. Lief en leed, vreugde en verdriet, lagen dit jaar
soms heel dicht naast elkaar. En ook dán heb je elkaar nodig om te zorgen voor een waardig en goed
verzorgd afscheid. Gelukkig zijn er ook hier veel helpende handen, die bereid zijn om bij te springen. Het
zijn momenten waarin je veel voor anderen en elkaar
kunt betekenen. Zonder die inzet zouden we niet die
kerk kunnen zijn die we zijn! Dus nogmaals dank!

Is het niet de angst dat het licht in onszelf dooft,
dat langzaam ook ons hart verduistert?
Omdat het niet meer in warmte gelooft.
Hebben wij wel genoeg naar Uw liefde geluisterd.
En wie hoort, in een wereld vol geschreeuw,
nog een schreeuw om hulp die wordt gefluisterd?
Daarom bidden we om licht. Dat er licht mag zijn
voor wat en wie niet worden gehoord...
Om ons heen en soms ook in onszelf;
zoveel lawaai, zoveel onrust, een wereld vol gebral.
Zend dan, goede God, ons weer het Licht,
dat door de wereld weerschijnen zal,
toon ons weer de aanschijn van Uw gezicht,
zoals destijds in Bethlehem’s kleine stal.
Daarom bidden we om licht. Dat er licht mag zijn;
bezieling om te leven in uw licht...

Zo gaan we met elkaar een nieuw jaar in. Een jaar
waarin we direct stevig van start gaan. Met in mijn
geval een avondje Kerkcafé en in dit Lutherjaar (in
2017 gedenken we 500 jaar Reformatie) twee avonden over Luther. Vanuit het verleden kijken we dan
naar het heden: waar staan we nu?
Daarnaast laten we dit jaar (voor het eerst, maar wie
weet!) van ons horen met een Top2000 kerkdienst
met medewerking van het koor Friends. Een kerkdienst met bekende liederen uit de popmuziek, mét
een boodschap. Het is een landelijk fenomeen dat alom leeft. Ondertussen zijn er heel wat plaatsen waar
men hier wat mee doet (zie: top2000kerkdienst.nl):
van Biggekerke tot Grootegast. En dan kunnen we als
Lichtenvoorde natuurlijk niet achterblijven!

Waar de vrijheid van mensen
met voeten wordt getreden en recht wordt gebogen
bidden wij: verwarm ons verkilde of koude hart,
door het openen van onze oren en onze ogen
bevrijd ons van onrecht, angst en smart.
Dat alle mensen U in vrijheid danken mogen.
Daarom bidden we om licht. Dat er licht mag zijn
voor de wereld waarin wij leven...

Al deze zaken kunnen niet zonder de steun van mensen. Naast de praktische inzet is er ook een financiële
onderbouwing nodig. Daarvoor gaat binnenkort weer
de actie kerkbalans van start. Ik hoop dat u ons kerkenwerk een warm hart toedraagt en uw kerk wilt
steunen. Al de lopers voor kerkbalans (niet altijd het
leukste werk) heel veel succes toegewenst!

bron: een gedicht van Egbert Jan van der Scheer
op www.gedichtensite.nl

Met een hartelijke groet, Hans Hinkamp
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Gij handpalm om mij heen,
behoed mij, doe mij hopen,
Gij dak, Gij steun, Gij steen,
mijn toekomst doet Gij open.

Kerkelijk werker Gaatske Braam
Het jaar 2016 is voorbij. Een jaar met mooie en minder mooie momenten. Met hoogte- en dieptepunten.
Een jaar als andere jaren? Voor de één sloeg de balans uit naar veel hoogtepunten en voor de ander
naar meer dieptepunten. Een balans die elk jaar
schommelt en niet te voorspellen is.

Meeleven met
Meeleven met hen die een medische ingreep moeten
of hebben moeten ondergaan. De zieken thuis of in
een verpleeghuis, met hen die om hen heen staan,
sterkte en Gods zegen gewenst.
Met bemoedigende groet,
Gaatske Braam

Voor ons als gemeente werd december afgesloten
met het overlijden van drie gemeenteleden. Je wordt
er opnieuw bij bepaald dat het leven eindig is, soms
heel onverwacht. Voor de familieleden en hen door
wie ze ook gemist worden, heel veel kracht en troost
gewenst.

Voor Joke
Joke daar kon je altijd op bouwen
en voor tweehonderd procent op vertrouwen.
Ons en velen hielp je met eindeloze raad
en als het nodig was direct, met woord en daad.
Nooit vroegen we tevergeefs om hulp,
gelijk sprong Joke in, ook in onze stulp.
Ze ging met hart en ziel voor haar levenswerk,
en was een warme bron, voor ons en onze kerk.
Joke was uniek en gewoon, je kon op haar leunen.
Ze was er voor je, altijd bereid om je te steunen.

Een gedicht over een open toekomst met woorden
naar aanleiding van de Hebreeuwse letter Beth, aan
de onderzijde en achterzijde dicht, maar open naar
voren. (zie plaatje, het Hebreeuws leest van rechts
naar links).

Met ons gezin had je nauwe banden,
en we dragen je op onze handen.
Je was speciaal, met een warm hart, bijzonder,
recht door zee, we kunnen eigenlijk niet zonder.
Zoals je bij ons en bij iedereen op je weg hoorde,
zo missen we je overal in Lichtenvoorde.
Vol wilskracht was je, zagen we je rijden of lopen,
toen je ziek werd konden we slechts voor je hopen.

Gij dak boven mijn hoofd,
Ik schuil onder uw zegen;
mijn vuur wordt niet gedoofd,
mij deert geen ruige regen.

Altijd heeft Joke zich voor ons en anderen ingezet,
nu zaten vele lieve mensen aan Joke haar bed.
Al die mensen begeleidden je liefdevol en trouw,
dankbaar zagen we hun zorg voor jou.

Gij steunbalk in de rug.
Gij muur om op te leunen,
al val ik vaak terug –
Gij blijft mij ondersteunen.

Wat zullen we het vertrouwde van Joke missen.
Wat deed Joke voor ons toch veel goede dingen.
Wat blijft zijn de mooie, warme herinneringen.

Gij steen om op te staan,
geen dag zou ik begroeten
kon ik op U niet gaan,
o grond onder mijn voeten.

Fons en Ria, Marinka en Rene, Arnoud
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In memoriam Johanna Gesiena (Jo) te Hofsté –
Roerdinkholder,
9 oktober 1923 – 20 november 2016

In memoriam Joke Lubbers,
22 juni 1938 – 23 december 2016
Op vrijdag 23 december overleed Joke Lubbers. Niemand had gedacht dat er nu al afscheid genomen zou
moeten worden van haar. Wat de situatie nog verdrietiger maakte was het afscheid van haar zwager,
één dag eerder. Ook hij wist nog maar kort ongeneeslijk ziek te zijn en overleed een dag voor Joke. In verbondenheid met dit afscheid zongen we tijdens de
rouwdienst, na het aansteken van een kaars voor
Joke en een kaars voor haar zwager, André van der
Heide, het lied dat bovenaan zijn overlijdensbericht
stond: wie in de schaduw Gods mag wonen.
Joke Lubbers werd geboren op 22 juni 1938 en is
blijven wonen op het ouderlijk huis aan de Lievelderweg 90. Ze heeft haar ouders tot hun dood verzorgd.
De laatste jaren bewoonde ze een mooi appartement
aan de Rapenburgerstraat. Haar hele leven heeft ze
zich ingezet voor de medemens, als verpleegkundige
op de kinderafdeling in het ziekenhuis te Winterswijk
en daarna bij de kruisvereniging. Ze respecteerde een
ieder zoals hij / zij was, een ieder was voor haar even
belangrijk. Ze was meelevend, had een luisterend oor
en was goed voor hen die aan haar waren toevertrouwd. Ook voor haar familie stond ze altijd klaar en
die kon altijd op haar rekenen. Na haar 75e verjaardag stopte ze met al haar vrijwilligerswerk voor de
kerk. Als wijkouderling voor de gemeenteleden in
Harreveld, Lievelde, Mariënvelde en Zieuwent, als
secretaris van de PVG en als meedenker over het
programma voor Vorming en Toerusting. Dat ze na
onderzoeken te horen zou krijgen dat ze ongeneeslijk
ziek was, had niemand verwacht. Je zag haar daarna
lichamelijk steeds zwakker worden en de situatie
werd steeds moeilijker. Ik las het gedicht in Gods
hand waarin wordt verwoord dat God er als een hand
voor je wil zijn, een hand waarin je voor altijd geborgen en bewaard bent. De hand die zij vanuit haar
werk jarenlang was geweest voor de ander ontving zij
nu zelf doordat er handen waren die dag en nacht
haar verzorgden en ze mocht in die handen God ervaren. Met instemming van Joke werd gezocht naar een
hospice waar ze woensdag 21 december terecht kon.
Vrijdags overleed ze. Tijdens de dienst stonden de
woorden “De Heer beschermt je, op hem mag je vertrouwen,” uit het Bijbelboek Spreuken centraal. Ook
in haar ziek zijn mocht ze weten dat God er bij is, ook
voorbij de grenzen van de dood, dat ze mocht gaan
naar de God die haar beschermde en op wie ze vertrouwde. Dit mag de familie en mag ons tot troost
zijn.

Johanna Gesiena (Jo) Roerdinkholder werd op 9
oktober 1923 geboren in buurtschap Kotten.
Haar moeder overleed toen zij zeven jaar was.
Op 29 jarige leeftijd trouwde ze met Jan Willem
te Hofsté uit Meddo en er werden een dochter en
een zoon geboren. Tot groot verdriet verongelukte
dochter Erna op 25 jarige leeftijd. Een moeilijke tijd
waarin ze ook kracht haalde uit het gebed. Door de
afnemende gezondheid van haar man gingen ze van
de Aaltenseweg in de Esstraat wonen. Tot zijn overlijden in 2005 heeft zij hem verzorgd. Jo te Hofsté
heeft altijd midden in de maatschappij gestaan, was
als penningmeester actief binnen de NCVB en de HVD
en aan huis werden visakten afgehaald. Een mooie
tijd. De laatste jaren moest ook zij lichamelijk steeds
meer inleveren. Het boodschappen doen in het winkelcentrum heeft ze, met behulp van de rollator, toch
nog lange tijd vol kunnen houden. Doordat ze steeds
meer zorg nodig had en haar benauwd zijn steeds
erger werd, werd er gekeken naar een plek in een
verpleeghuis en stond ze ingeschreven bij verpleeghuis Pronsweide te Winterswijk. Bij mijn laatste bezoek was ze door een val helemaal afhankelijk geworden van hulp .Ze kon niets. Ze vroeg mij een
avondlied te lezen en dat lied eindigde met de woorden: “Heer, U laat mij veilig wonen, ik hoef niet bang
te zijn, ik kan rustig slapen.”
Dat het de eeuwige rust zou worden, had ik niet verwacht. Het telefoontje op zondag 20 november, met
de mededeling dat zij die dag was overleden, overrompelde mij.
Toch kan er gezegd worden het is goed zo. Zij verlangde naar die eeuwige rust. Ze zal gemist worden,
de vrouw die interesse toonde in andere mensen,
interesse had in de studies van de kleinkinderen, een
zorgzame vrouw, een vrouw die niet gauw haar emoties toonde, een vrouw met humor. We hebben haar
zaterdag 26 november in de afscheidsdienst in de
Johanneskerk herdacht met de woorden uit Prediker
3 dat er voor alles een tijd is, dat God er als een bewogen Schepper altijd bij is, zelfs voorbij de grenzen
van de dood. Dat dit haar familie en een ieder bij wie
zij een lege plek achterlaat, tot troost mag zijn.
kerkelijk werker Gaatske Braam

kerkelijk werker Gaatske Braam
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In memoriam Jan Willem Stronks

In memoriam Hendrik Jan Olbach

Vrijdag 30 december namen we, in besloten kring, in
het crematorium in Aalten afscheid van Willem
Stronks, een mens die goedmoedig door het leven
ging. Ondanks tegenslagen en beperkingen stond hij
met een bewonderenswaardig optimisme en opgewektheid in het leven. Hij zocht het niet in het grote
maar kon genieten van de kleine dingen: mensen die
bij hem aan kwamen, een praatje, wat gezelligheid,
zijn schuur met trekkers. Dát waren dingen die kleur
gaven aan zijn bestaan.

De verslagenheid bij zijn gezin was groot toen op
vrijdag 30 december het bericht uit het ziekenhuis in
Enschede kwam van het overlijden van Jan Olbach.
De laatste jaren nam de gezondheid af, van wat een
stevige en sterke man was. Hij was dan soms “meu in
de bene”. En veel meer woorden wilde hij daar dan
niet aan kwijt. Jan Olbach was geen groot prater.
Hij sprak liever in het er zijn voor zijn gezin en wie er
verder op zijn pad kwamen. Hij stond klaar voor de
zijnen en heeft zo heel wat kilometers voor de kinderen (en kleinkinderen) rondgetoerd.

Door de jaren heen waren er vaker zorgen om zijn
gezondheid maar het afgelopen jaar kwamen deze op
een ander plan. Nadat hij met pijnklachten opgenomen was in het ziekenhuis stapelden de zorgen zich
op. Een nieroperatie in Enschede volgde maar uiteindelijk bleken de uitzaaiingen van kanker op diverse
plaatsen in zijn lichaam te ver gevorderd voor behandeling. Een zware, moeizame, en pijnlijke weg volgde.
In het hospice in Enschede mocht hij (zo zou je het
kunnen zeggen) het leven dat geen leven meer was
loslaten. Hij overleed op de leeftijd van 54 jaar.

In april moest hij vanwege suikerziekte aan de nierdialyse in Winterswijk. Na een moeilijk begin begon hij
te wennen aan het ritme. Maar de dialyse leek uiteindelijk een te zware belasting voor zijn hart.
Huttendijk 8 in Vragender, de boerderij waar hij geboren en getogen was, was waarschijnlijk zijn favoriete plaats op deze wereld. Hij stelde geen grote eisen
aan het leven. Hij vond voldoening als hij voor anderen tot betekenis kon zijn. Wanneer hij een mening
had was hij daar duidelijk in.

In de afscheidsdienst schetste zijn moeder Gerda in
levendige en warme herinneringen zijn levensloop.
Zijn zus Gerry vertelde over de ritjes samen op de
tandem. Omdat hij heel slecht zag was hij op hulp
aangewezen en de trapondersteuning (zo zei hij het
zelf) zat dan voorop. De bijpassende muziek zorgde
voor een herkenbaar beeld, van iemand die enthousiast kon vertellen over waarom een Unimog zo handig kan zijn (mét een laadbak voor al die losse keien
in het weiland!). En hoe het aanslingeren van de ‘olde
vieftiene’ een kunst op zich is.

In de tijd dat hij als soldaat in zijn pak rondging op de
fiets leerde hij Annie Siebelink kennen. Het was een
begin van een trouwe liefde, met vele dankbare jaren
van lief en leed. Op 15 december was het 50 jarig
huwelijk. Voor de kinderen was hij een vader om
(letterlijk en figuurlijk) tegenop te kijken.
Jan Olbach was een praktisch ingesteld man. Dat is
ook terug te zien in zijn inzet voor het beheer van
begraafplaats Vredehof, waar hij een jaar geleden in
het zonnetje werd gezet voor 25 jaar in het bestuur.

Vanuit de bijbel klonken er troostrijke woorden uit
‘de zaligsprekingen’ van Jezus. Zoals dat de zachtmoedigen het land (als verwijzing naar dat koninkrijk
van God, die nieuwe wereld van en bij God) zullen
bezitten. En zachtmoedig was hij. Willem Stronks zou
geen vlieg kwaad doen. Hij heeft dingen meegemaakt waar bij anderen misschien woede of verbittering boven zouden drijven. Maar dát zat niet in zijn
aard. De zachtmoedigen mogen weet hebben van dat
land voorbij de grens.

‘Herinneringen aan Opa’ en ‘herinneringen aan Papa’,
door de familie en bijbehorende muziek, gaven kleur
aan een warm en persoonlijk afscheid.
Vanuit de Bijbel klonken de woorden van Jezus om in
dit leven de zorgen niet de overhand te laten krijgen.
Wat ons raakt en bezighoudt mogen we aan God
toevertrouwen, in de verwachting van een wereld die
niet van hier is. Dat dit visioen van die nieuwe wereld
van God zijn vrouw, kinderen en kleinkinderen tot
troost mag zijn.

Wij wensen zijn familie, en allen die het verdriet om
zijn overlijden in het hart dragen, sterkte toe. Dat
God hen mag troosten in hun verdriet.

ds. Hans Hinkamp

ds. Hans Hinkamp
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Bloemengroet

Geboortebericht

De bloemen uit de kerk zijn,
als groet van de gemeente, gebracht bij:

‘We zijn blij met onze dochter en zusje van Antoinet,
Johny en Pearl: Emma Mince. Emma is geboren op 19
december’. Dat schrijven de trotse ouders Marco en
Anna Ottink, Parallelweg 10-50 in Lievelde. Van harte
gefeliciteerd met dit nieuwe leven en Gods zegen
toegewenst!

27 nov. de heer Mellink
Rentenierstraat 15.
4 dec. de heer G. Lubbers
Schubertstraat 3.
11 dec. de heer Heusinkveld
Op den Akker 10.
18 dec. mevrouw Joke Lubbers
Korte Rapenburgsestraat 3 g.
Verjaardagen
16 jan. de heer A.H. Mombarg
Hofesch 18
7131 TB Lichtenvoorde
75 jaar.
4 febr. de heer G.H. Rensink
Wilhelminastraat 15
7131 XN Lievelde
77 jaar.
4 febr. mevr. W.J. Smeitink
Scheidingsweg 21
7137 PA Lievelde
76 jaar.
19 febr. mevr. G.J. ter Haar
Middachtenstraat 41
7131 BB Lichtenvoorde
87 jaar.
23 febr. de heer H. ter Haar
B. van Meursstraat 23
7131 XE Lichtenvoorde
79 jaar.
4 mrt. mevr. J.W. Wansing
Wilgenstraat 9
7131 ZP Lichtenvoorde
78 jaar.

Agenda
16 januari
18 januari
19 januari
20 januari
25 januari
26 januari
28 januari
1 februari
8 februari
9 februari
13 februari
15 februari

Wij wensen alle jarigen, met familie en vrienden, een
gezellige en, indien mogelijk, gezonde verjaardag.
Moge onze wens samen gaan met Gods onmisbare
zegen.
Een gebaar van medeleven vanuit de gemeente, in de
vorm van een kaartje of telefoontje, zal zeker welkom
zijn.
Ook een gebaar van meeleven is welkom voor zieken
en andere gemeenteleden die de aandacht van gemeenteleden zeker op prijs stellen.

17 februari
22 februari
23 februari
25 februari
1 maart
2 maart
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PVG middag
14.30 uur
Inloopmorgen
09.30 uur
V&T
Maarten Luther20.00 uur
Open Tafel
11.30 uur
Inloopmorgen
09.30 uur
Verg. Moderamen
19.30 uur
V&T
Maarten Luther20.00 uur
Kledingbeurs
09.00 uur
Inloopmorgen
09.30 uur
Kerkenraad
20.00 uur
Inloopmorgen
09.30 uur
Bloemschikken 19.30 uur
PVG middag
14.30 uur
Inloopmorgen
09.30 uur
V&T K. Datema 20.00 uur
Open Tafel
11.30 uur
Vrijwilligersavond
20.00 uur
Inloopmorgen
09.30 uur
Verg. Ouderlingen
20.00 uur
Bloemschikken 19.30 uur
Kledingbeurs
09.00 uur
Inloopmorgen
09.30 uur
Gespreksavond 20.00 uur
Gespreksavond 20.00 uur

De diaconie van Lichtenvoorde heeft het
volgende project ondersteund:

Deurcollectes januari/februari
15 jan. Oecumene (PKN)
Samen werken aan oecumene
Oecumene behoort tot het hart van de Protestantse
Kerk. Daarom neemt zij deel aan de Raad van Kerken
in Nederland, waarin 16 verschillende kerken met
elkaar samenwerken. Samen voeren zij de dialoog
over belangrike oecumenische thema’s, bijvoorbeeld
over de beleving van eucharistie en avondmaal. Rond
dit thema zijn materialen ontwikkeld voor gebruik in
de plaatselijke gemeente. Daarnaast is de Raad actief
bezig met actuele maatschappelijke ontwikkelingen.
Zij is een voorname spreekbuis vanuit de kerken naar
overheid en samenleving. In 2016 startte de Raad een
campagne ‘Hoop voor de kerk in Syrië en Irak’ om
christenen in het Midden-Oosten en de vluchtelingen
daar actief te steunen. Met deze collecte maakt
u deze activiteiten van de Raad van Kerken mede
mogelijk.

Gera Alexe-Verrips, geboren in Nederland, is in
september 2006 naar Roemenië verhuisd om
daar bijna drie jaar lang samen te werken met
twee verschillende zendingsorganisaties; een
Nederlandse en een Roemeense organisatie. In
deze tijd ontdekte Gera twee “gaten” binnen de sociale hulpverlening in Roemenie;
1. Het ontbreken van specifieke hulp aan broertjes en
zusjes die gescheiden van elkaar in verschillende kindertehuizen wonen en die opgroeien zonder elkaar te
leren kennen, laat staan een band te kunnen opbouwen.
2. Een tekort aan hulp voor individuen, families en
groepen die in moeilijke leefomstandigheden opgroeien.

22 jan. Catechese en Educatie (PKN)
In de catechese leren jongeren te leven in navolging
van Jezus Christus. Dat is zeker in deze tijd van groot
belang. Helaas lijken veel oude vormen niet meer te
werken. Catechesegroepen worden massaal opgedoekt. Gelukkig klinken er ook hoopvolle geluiden
vanuit kerken die catechese opnieuw uitvinden. Zoals
dat dorp waar elke week andere gemeenteleden hun
huis gastvrij openstellen voor de catechesegroepen.
Of die stad waar ze catechese koppelen aan families,
zodat gezinnen elkaar ontmoeten en samen de betekenis van het geloof herontdekken. JOP, Jeugdorganisatie van de Protestantse Kerk, spoort deze inspirerende voorbeelden op, verfijnt ze en deelt ze met
andere gemeenten. Ook helpt JOP gemeenten bij het
plaatselijk vormgeven van catechese. Collecteer mee!
Het goede nieuws van Jezus Christus mag immers
niet verborgen blijven voor nieuwe generaties.

De Roemeense organisatie heeft de beschikking over
een groot huis waar het zijn kantoor heeft gevestigd
en waar tevens een groot deel van de activiteiten
plaatsvinden. Het huis staat in Codlea, een stad zo’n
200 kilometer ten noorden van Boekarest.
Onze projecten:
Bijna thuis huis
Ons hoofdproject is het "bijna thuis huis”. In Roemenie zijn duizenden kinderen uit gezinnen waar armoede, misbruik, mishandeling of alcoholmisbruik
een rol spelen. Velen van hen komen onder de zorg
van de staat te vallen en komen in kindertehuizen te
wonen waar bijna altijd broers en zussen gescheiden
van elkaar opgroeien. Hierdoor ontgroeien de kinderen elkaar en krijgen ze geen kans om een familieband op te bouwen. Gera observeerde dit probleem
en stelde het als basis voor het project “Bijna thuis
huis”. In dit project komen in het weekend, bij toerbeurt, vaste groepen van maximaal zeven kinderen
naar het bijna thuis huis om het weekend in een familiesfeer door te brengen. Zo zien broertjes en zusjes, die gescheiden van elkaar wonen, elkaar elke zes
weken en krijgen ze de kans om een familieband op
te bouwen en daarnaast spelenderwijs vaardigheden
te leren die ze nu en later kunnen gebruiken: Te denken valt aan: leren omgaan met geld, sociale vaardigheden, koken, wassen maar ook simpele dingen als
“je beurt afwachten” en leren omgaan met winnen
en verliezen.

29 jan. Missionairwerk en Kerkgroei (PKN)
In Kanaleneiland in Utrecht, een wijk waar driekwart
van de bevolking bestaat uit niet-westerse allochtonen, houdt De Haven, pioniersplek van de Protestantse Kerk, iedere zondagmiddag ‘koffehuis’. Eens per
maand is er een gratis ‘havenmaaltijd’. Ds. Marius
van Duin: “We willen niet de wijk in de kerk
brengen, maar kerk in de wijk zijn. Daarom komen we
liever thuis bij elkaar dan in de kerk. Onze focus ligt
op contact leggen met mensen. Sommigen helpen
buren met boodschappen, geven taalcursussen of
springen bij op een van de kinderclubs.” Deze collecte
maakt pioniersplekken als De Haven, waar bevlogen
mensen zoeken naar nieuwe vormen van christenzijn
in hun eigen omgeving, mogelijk.

http://www.roemenie-beter.nl/
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5 febr. KIA-Werelddiaconaat
Boeren verdienen meer met biologische nootmuskaat
In de 18e eeuw was nootmuskaat het zwarte goud
voor de Indonesische provincie Noord-Molukken.
Tegenwoordig is de prijs van de specerij laag. Toch is
er wereldwijd een grote vraag naar nootmuskaat van
goede kwaliteit. Daarom traint partnerorganisatie
IDH (Sustainable Trade Initiative) boeren om nootmuskaat op biologische wijze te verbouwen en deze
te verwerken volgens internationale kwaliteitsnormen. IDH helpt boeren ook zich in coöperaties te
organiseren om hun nootmuskaat gezamenlijk te
exporteren. Door de verbeterde kwaliteit en de verkoop via coöperaties levert de nootmuskaat meer op.
De ambitie is dat 5.000 boeren dankzij dit project
voor eind 2017 een hoger inkomen hebben.
12 febr.

Orgelfonds

19 febr.

Plaatselijk pastoraat

Nieuws van Stichting HoPe:
Graag breng ik u op zondag 29 januari as. op de hoogte over de ontwikkelingen in Peru.
Het afgelopen jaar is er ook weer veel gebeurd in
Peru. Het is en blijft een verrassend land en gebeurtenissen zijn niet altijd voorspelbaar. Je kunt nog zo
goed en grondig voorbereiden en plannen, uiteindelijk loopt het vaak toch anders. Het team van HoPe
merkt dat in het alledaagse leven, maar zeker ook op
het werk. Maar ondanks obstakels zijn er dit jaar in
alle programma´s prachtige resultaten bereikt. Ik
praat u o.a. bij over het goede verloop van het Ternuraprogramma, het onderwijsprogramma waaraan
ook u een bijdrage heeft geleverd. Ik hoop u allen
binnenkort weer te ontmoeten.

26 febr.
Eigen project diaconie (Stichting
Ethiopische Vrouwen Moeder- & Kindzorg.)
Opbrengsten collectes november
2-nov
6-nov
13-nov
20-nov
27-nov

Eigen project diaconie
NBG
KIA-Binnenlands diaconaat
Algemeen kerkenwerk
Verwarming

€ 47,05
€ 104,30
€ 50,80
€ 96,75
€ 72,00

Hartelijke groet
Anja Eppingbroek

Namens de diaconie:
Jeroen Wildenbeest
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In gesprek met Maarten Luther

Bijbelse verhalen als spiegel van de ziel.

Op 31 oktober 2017 is het 500 jaar geleden dat
Maarten Luther met 95 kritische stellingen zijn
zorg over de kerk onder woorden bracht. Dat
het zulke grote gevolgen zou hebben zal hij
vermoedelijk zelf ook niet gedacht hebben.
Gevolgen tot op de dag van vandaag. Het leidde
tot een breuk in de rooms-katholieke kerk,
waaruit het protestantisme ontstond. Het was
niet wat Luther voor ogen stond toen hij het gesprek
zocht.

Klinkt mooi. Maar wat wil het zeggen? Wat moet ik
ermee? Om daar antwoord op te krijgen wordt u
uitgenodigd om op woensdag 15 februari naar de
Johanneshof te komen . Dominee Kor Datema gaat
ons dan iets vertellen over een nieuwe manier van
het lezen van Bijbelverhalen. En gaat met ons kijken
naar het scheppingsverhaal zoals dat ons verteld
wordt in
het boek Genesis.

Moet je dit nu vieren? Of kunnen we beter spreken
over gedenken? Daarom gaan we ‘in gesprek met
Maarten Luther’. Wat was het dat hem bewoog?
Wat waren zijn vragen? En in hoeverre houden die
vragen ons nog bezig? Binnen de protestantste kerken én in de rooms-katholieke kerk?
Dus geen college kerkgeschiedenis of dogmatiek
maar samen proberen te ontdekken wat Luther inspireerde. Een menselijk verhaal over iemand voor wie
het geloof en de kerk zeer dierbaar waren.
Aan de hand van de vragen van toen willen we in
gesprek over hoe we zelf in het leven staan.
U bent van harte welkom!
Toegang
Koffie/thee
Leiding
Locatie
Data
Tijd
Info

Hierboven een foto van Eugen Drewermann. Hij was
een rooms-katholieke priester, en ontwikkelde deze
nieuwe manier van lezen van Bijbelverhalen. Hij studeerde filosofie en katholieke theologie. Hij zag Bijbelverhalen niet langer als geschiedenisverhalen. En
nam ook afstand van de dogmatische manier waarop
mensen omgaan met de verhalen. Volgens Drewermann fungeren Bijbelverhalen als 'Spiegel van de
ziel'. Zijn benadering, en de manier waarop zijn inzichten zich ontwikkelden werden hem helaas niet in
dank afgenomen binnen zijn kerk. Op non-actief gesteld besloot hij de rooms-katholieke kerk te verlaten.

gratis (vrijwillige bijdrage)
€ 1,Ds. Hans Hinkamp
Johanneshof
donderdag 19 en 26 januari 2017
20.00 - 22.00 uur
Sjors Tamminga, 0544-37 27 52,
mail: sjors.tamminga@kpnmail.nl

We hopen op een boeiende avond. Een avond waarop dominee Datema ons op een nieuwe manier leert
omgaan met verhalen uit de Bijbel. Een avond waarna we misschien met andere ogen dan tot nu toe
naar vertrouwde verhalen gaan kijken. U bent van
harte welkom!
Toegang
Koffie/thee
Leiding
Locatie
Datum
Tijd
Informatie
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gratis (vrijwillige bijdrage )
€ 1,Ds. Kor Datema
Johanneshof
woensdag 15 februari
20.00 uur - 22.00 uur
Sjors Tamminga, 0544-37 27 52
mail: sjors.tamminga@kpnmail.nl

De Heilige Begroting.

Wat een leuke en gezellige activiteit is dit toch: Kliederkerk. Knutselen (bij sommigen inderdaad kliederen, maar dat mag!) een bijbelverhaal, filmpjes en
pannenkoek. Prima recept voor een leuke middag!

Al jaren worden in onze gemeente gespreksavonden
gehouden over wisselende onderwerpen. Ook dit jaar
wordt u hiervoor uitgenodigd. U kunt kiezen uit
woensdag 1 maart of donderdag 2 maart. Tijd van
20.00 uur tot 22.00 uur.
Een aantal jaren geleden vroeg de commissie zich af
of ze de avonden zou blijven organiseren. Het bleek
elke keer weer en hele toer om mensen bij elkaar te
krijgen. Uitnodigen via Op Weg, afkondigen, mailen,
de één op één benadering bleef de beste. Ook een
intensieve. Maar elke keer, aan het eind van de
avonden, gaf het overgrote deel aan graag een vervolg te zien. Daarom zijn we er dit jaar gewoon vanuit
gegaan dat er weer twee zinvolle (en gezellige) avonden komen. We gaan er voor. Met plezier.
Het onderwerp is 'De Heilige Begroting'. Heilig, wat is
dat? Wat is u of jou heilig? Wat is heilig genoeg om er
iets voor over te hebben? Iets meer of iets minder?
Gaat het om een heilig moeten? Of om heilige ernst?
U zult het zien. U zult het beleven. Als u er de laatste
jaren bij was mag duidelijk zijn dat het om het even is
of iemand veel of weinig zegt of zeggen wil. En dat
doorgaans voor een speelse manier gekozen wordt.
Ook nu. Een, dat denken we, verrassende manier.
We hopen veel mensen te ontmoeten op één van
beide avonden. En we blijven het zeggen, u kunt zich
van te voren gewoon zelf aanmelden. Helemaal spontaan. Kost niets extra's. Trouwens, de koffie is deze
avonden ook nog gratis.
Aanmelden kan bij:
Sjors Tamminga, tel: 0544 - 37 27 52 of per mail:
sjors.tamminga@kpnmail.nl.
U kunt natuurlijk ook één van de andere commissieleden aanschieten.
Tot ziens,
de commissie Vorming en Toerusting
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Top2000 kerkdienst

Allemaal Op Weg

Op 22 januari vindt er een Top2000-kerkdienst
plaats in de Johanneskerk. Deze kerkdienst
haakt aan bij de traditionele Top 2000 van NPO
Radio 2.
In de Top2000 staan veel nummers met inhoud:
nummers die emoties teweeg brengen, kippenvel
geven en herinneringen oproepen. Sommige nummers gaan expliciet over geloof of God. Andere blijken bij nadere beschouwing te gaan over belangrijke
levenservaringen als liefde, dood en troost.

Nieuwjaar is van oudsher een tijd van terugkijken en
vooruitblikken. Het is een tijd van zowel kijken naar
wat er gebeurd is (en we leven in een soms heftige en
grimmige tijd) als een tijd voor goede voornemens.
Als kerk willen we (méér dan alleen maar een goed
voornemen) graag een eigen en positief geluid laten
horen. We hebben met het evangelie een hartverwarmende boodschap van aandacht en omzien naar
elkaar, vanuit het geloof dat er een God is die naar
ons omziet.

Ds. Hans Hinkamp gaat voor
in deze kerkdienst: “Het is
toch prachtig om in een
kerkdienst samen te luisteren naar (en misschien ook
wel mee te zingen met!)
mooie nummers uit de popgeschiedenis? En als je er dan ook nog een top koor
bij hebt is het dubbel feest!”

Vanuit die gedachte willen we graag zichtbaar zijn en
laten zien waar we als kerk voor staan. Daarom is
deze uitgave (en ook de vorige uitgave van Op Weg,
het Kerstnummer) bezorgd bij alle leden van de kerk.
We willen graag iedereen bijpraten over wat er in
onze kerk gebeurt. We willen graag bemoedigen en
inspiratie geven. We willen een open kerk zijn, waar
mensen zich welkom mogen weten. Daarbij willen we
ook graag open en transparant zijn in de dingen die
we doen. Want je kunt nog zo mooi van alles en nog
wat organiseren en aanbieden maar als mensen dit
niet (of onvoldoende) weten is dat heel jammer.

Het is een idee van internetkerk MijnKerk.nl, waar
vorig jaar ruim 40 kerken door het hele land aan
meededen. Dit jaar zijn er vieringen van Biggekerke
tot Grootegast, en nu dus ook Lichtenvoorde.
De dienst begin om 10.00 uur in de Johanneskerk en
de muziek is in handen van het koor Friends. Iedereen (kerkelijk, of niet kerkelijk) is van harte welkom!
De entree is gratis.

Kerkcafé in de Johanneskerk
Je hebt een druk bestaan en staat volop in deze drukke wereld? Tijd is een kostbaar goed. Familie, vrienden, werk, hobby’s? Dan blijft er soms weinig tijd
over. Voor levensvragen, bezinning, of zomaar ontmoeting met leeftijdgenoten. Toch kunnen er heel
wat vragen zijn die je bezig houden. Vragen over lief
en leed, dilemma’s op het werk, zorgen over de toekomst, de wereld waarin we leven, de opvoeding van
kinderen (of zorgen om de ouders), vragen over geloof of kerk… het kan en mag allemaal een plaats
krijgen.

Het is een lang gekoesterde wens om het kerkblad,
als visitekaartje en informatiebron, te bezorgen bij
alle leden(en wie er verder in geïnteresseerd is). De
afgelopen twee uitgaves hebben we hier een begin
mee gemaakt. Vanaf maart schakelen we weer (tijdelijk) een tandje terug. De komende tijd gaan we aan
de slag om te kijken hoe we de bezorging van Op
Weg bij alle leden op een goede manier kunnen organiseren. We zijn uiteraard benieuwd naar uw mening. Vragen of opmerkingen? Laat het ons weten!
Als werkgroep Communicatie vinden wij het belangrijk om als kerk zichtbaar, laagdrempelig en aansprekend te zijn. We willen mensen graag betrekken bij
onze kerk en we willen betrokken zijn bij wat er leeft.
Daarom deze actie ‘Allemaal Op Weg’, want we zijn
als kerk en als mensen tenslotte ‘allemaal op weg’!
Hans Hinkamp
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Dankzij Kerkbalans kunnen kerkgemeenschappen
functioneren en daarmee veranderen de levens van
mensen. Goed dat Kerkbalans er is!
Evenals in 2016 wordt ook dit jaar de Actie Kerkbalans gestart door de kerkklokken te luiden op zaterdagmiddag 21 januari ’s middags om 13.00 uur. Het
luiden van de klokken is bedoeld als steun voor de
vele vrijwilligers die de kerkleden gaan bezoeken
tijdens de Actie.
Maar we doen dit ook zo, om samen stil te staan bij
de positie van de kerk in de maatschappij. Te vieren
dat we er mogen zijn voor heel veel mensen die licht,
troost en saamhorigheid vinden in onze kerk!
Tussen 21 januari en 05 februari aanstaande komen
de vrijwilligers bij u aan de deur en overhandigen u
een brief met het verzoek om uw bijdrage toe te zeggen.
Zoals u weet is de opbrengst van de actie Kerkbalans
voor onze kerk van essentieel belang. Alle activiteiten
van onze kerkgemeenschap worden voor bijna 50%
bekostigd uit de actie Kerkbalans.
Daarom vragen we elk jaar aan alle leden van onze
gemeente om een financiële bijdrage.
Wij kennen in de kerk geen verplichte contributie,
zoals dat bij praktisch alle verenigingen wel te doen
gebruikelijk is.
Kerkbalans doet een beroep op ieders verantwoordelijkheid en vraagt een vrijwillige bijdrage.
De hoogte van die bijdrage kan, zo is de ervaring, fors
verschillen en dat is ook wel begrijpelijk om onder
meer de volgende redenen:
 de één is financieel meer draagkrachtig dan
de ander;
 onze oudere leden zijn gewend hun bijdrage
te relateren aan hun inkomen;
 de jongere leden zien het vaker als een belangrijke collecte ten behoeve van de kerk;
 een deel van de leden voelt zich minder betrokken bij de kerk en houdt daar bij de toezegging rekening mee.
De totale opbrengst van de actie neemt de laatste
jaren af en in de vergelijking met de opbrengsten van
de actie in de ons omliggende plaatsen ligt onze opbrengst onder het gemiddelde.
Om deze redenen verzoeken wij u de hoogte van uw
toezegging heel zorgvuldig te overwegen.
In een kleine kerkgemeenschap zoals wij zijn, moet
ieder lid naar draagkracht bijdragen om ‘een levende
kerk’ in stand te kunnen houden.
Dankzij uw bijdragen kunnen we onze belangrijke
taken blijven vervullen. Enkele voorbeelden daarvan
zijn:
 de levendige en voor velen aansprekende kerkdiensten met aansluitend daaraan de gelegenheid elkaar te ontmoeten in de Johanneshof;

Actie Kerkbalans van
21 januari t/m 05 februari 2017
Voor iedereen heeft de kerk een eigen betekenis. Het
is een plaats waar je samenkomt, waar je geïnspireerd wordt of vrienden ontmoet. Een plek waar je
het leven deelt, rust vindt en nog veel meer.
Daarom is ook dit jaar weer is ons motto:
‘Mijn Kerk Leeft !’
En om duidelijk te maken wat de inhoud van dat motto is, ontvangt u dit jaar ter ondersteuning van de
actie een vernieuwde brochure:

Maar het levend houden van een kerkgemeenschap
kost geld. De belangrijkste uitgaven zijn het pastoraat
en de instandhouding van kerkelijke bezittingen.
Daarom doen wij, zoals elk jaar, mee aan de landelijke campagne ‘Kerkbalans’.
Ook dit jaar richten we ons nadrukkelijk op het effect
en de plek die wij als kerk hebben in de samenleving.
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de aandacht voor onze leden door middel van
het geven van adequate pastorale zorg;
en niet in de laatste plaats:
inspiratie op te doen tijdens de bijeenkomsten
van ‘Vorming en Toerusting’.

Vrijwilligersavond
Graag willen wij ook dit jaar weer een avond organiseren voor onze vrijwilligers. Om u te bedanken voor
uw inzet in het afgelopen jaar willen we op vrijdag 17
februari 2017 onder het genot van een hapje en een
drankje u een gezellige avond aanbieden.
Vanaf 20.00 tot ongeveer 23.30 bent u van harte
welkom in de Johanneshof. Uw partner is daarbij ook
uitgenodigd.

Daarom vragen wij u om al naar gelang uw situatie is,
 uw huidige bijdrage opnieuw toe te zeggen;
 óf, als het mogelijk is, uw bijdrage nog enigszins te verhogen;
 in ieder geval rekening te houden met een
minimale individuele bijdrage van € 50,=
Echter het kan zijn dat uw omstandigheden het niet
toelaten om die minimale bijdrage te voldoen. In dat
geval mag u ook rekenen op een volwaardig lidmaatschap van de kerk.
‘Mijn kerk leeft’

De komende tijd proberen we iedere vrijwilliger persoonlijk uit te nodigen. Mochten we u hierbij toch
vergeten zijn, dan kunt u zich alsnog opgeven bij onderstaand adres, het liefst per email.
Aanmelden uiterlijk voor 10 februari per mail bij
Hennie en Jan ter Horst: jterhorst6@yahoo.com
Of per telefoon bij Eefje en Herman Tieltjes,
Rossinistraat 6, 7131 GH, tel. 37 35 32

Expositie schilderijen Bertus IJzereef
Bertus is geboren in Zieuwent en heeft aan de Reindersweg gewoond. In 1967 is hij getrouwd en in Lichtenvoorde gaan wonen. Zijn beroep was schilder.
In de loop der jaren kreeg hij van verschillende mensen teken- en schilderspullen. Hij had altijd al plezier
in tekenen en schilderen, maar kon de tijd of rust er
niet voor vinden.
Na zijn pensionering kreeg hij de tijd en vond hij de
rust om al deze spullen, die hij zolang in een kast had
liggen, te sorteren. Hierna is hij zich gaan oriënteren
naar wat hij wilde gaan schilderen. Zijn interesses zijn
stillevens, dieren, landschappen en gebouwen.
Zijn eerste schilderijen waren flessen en fruit met
verschillende achtergronden. Hierna volgden
meerdere (boeren) wagens in landschappen.
Hij heeft van een oude foto zijn vader geschilderd, die
voor de schuur op hun erf aan een houten wiel (rad)
voor een wagen werkte.
Bertus heeft nog steeds plezier in het schilderen. Hij
woont aan de Rentenierstraat 35, tel. 373766.

Zo spoedig mogelijk nadat de actie is gehouden zullen wij u informeren over de stand van zaken met
betrekking tot het totaal van de toezeggingen, en
over wat daarvan de gevolgen kunnen zijn voor onze
kerk.
Alvast hartelijk dank voor uw betrokkenheid en tot
spoedig ziens in onze ‘Levendige Kerk’!
Met hartelijke groet,
het college van kerkrentmeesters
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Kerstmiddag 2016 met de PVG

Week van Gebed: 15-22 januari 2017

In een sfeervol versierde Johanneshof werd op 14
december de jaarlijkse Kerstmiddag gehouden voor
de 70 plussers. De voorzitter mevrouw Truus de
Bruijn heette iedereen van harte welkom en wenste
alle aanwezigen een fijne middag toe.
Hierna gaf zij het woord aan mevrouw Gaatske Braam
die deze middag de leiding in handen had. De heer
Bas Tieltjes zorgde voor de mooie en muzikale ondersteuning.
Het eerste deel van de middag werden er samen met
een groepje zangers en zangeressen bekende Kerstliederen gezongen. Dankzij deze mensen kon iedereen volop van de zang genieten. Onze voorgangster
gaf het contrast weer van de situatie rond de geboorte van een kind in de huidige tijd en die in de tijd
van de geboorte van het Kindje Jezus.
Het sobere beeld van een voederbak in een stal of
een bedje in een heerlijk warm huis met versiering
buiten (ooievaar of spandoeken).
De schriftlezingen en gedichten werden verzorgd
door medewerkers van de PVG. In de pauze was er
koffie en thee met een traktatie. Ook even bijpraten
met tafelgenoten hoort daar natuurlijk bij.
Het Kerstverhaal van onze voorganger was voor iedereen een hoogtepunt:
Oma Bali
Een prachtig verhaal en met veel gevoel voorgedragen. Het was adembenemend stil in de zaal. Wat een
goede keus!!
Tot slot zongen we samen:
“Jezus zegt dat Hij hier van ons verwacht”

Op 31 oktober 2017 is het is 500 jaar geleden dat
een vernieuwingsbeweging in de kerk een naam en
een gezicht kreeg in de persoon van Maarten Luther. Zijn 95 stellingen werden het begin van de Reformatie. Voor Luther was de rechtvaardiging door
het geloof in Jezus Christus de kern. Het is tragisch
dat dit belangrijke besef in de loop der eeuwen heeft
geleid tot een scheur in het lichaam van Christus. Het
protestantisme is met name in Nederland in vele
kerkelijke gemeenschappen uiteen gevallen. Het verlangen is om tot meer eenheid en gemeenschap tussen christenen te komen. Vandaar dat elk jaar een
Week van Gebed met verschillende kerkdiensten en
bijeenkomsten wordt gehouden. De week van Gebed
wordt in 2017 gehouden van 15 – 22 januari. De
focus van deze Week van Gebed is ‘verzoening’. ‘Wat
ons drijft is de liefde van Christus’ - 2 Kor. 5: 14-20.
De Duitse kerken helpen ons op weg. Zij hebben dit
jaar het thema en de bijbehorend liturgie met lezingen aangereikt. Stap voor stap volgen we Paulus’
woorden over de liefde die ons drijft. We bidden dat
deze drijfveer de verdeeldheid overstijgt en ons dichter bij elkaar zal brengen. In Lichtenvoorde zijn hiervan inmiddels goede voorbeelden (o.a. The Passion,
gespreksavonden V & T) ) te noemen. In de kerkdienst van zondag 15 januari 2017 willen wij in de
liturgie en in de lezingen bij bovengenoemd thema
over de verzoening stil staan.
Steven Kuijt

De middag werd afgesloten met een uitgebreide koffietafel. Dat was smullen! We mogen wel zeggen dat
we weer genoten hebben van deze fijne middag.
Aan het einde werden onze voorgangster mevrouw
Gaatske Braam en de heer Bas Tieltjes dan ook allerhartelijkst bedankt door mevrouw Truus de Bruijn.

Prijswinnaar kerstpuzzel bekend.
Op 2 januari werd door Grietje Bijker, onder toeziend
oog van de rest van de redactie, de naam van de
winnaar getrokken uit de inzendingen van de oplossing van de kerstpuzzel. Het werd mevrouw Greta
Kuijt-Gijsbers.
Blij verrast nam ze de dag erna haar prijsje (iets lekkers) in ontvangst. Vertelde dat ze zich aanvankelijk
verbaasd had over het rare woord dat ze kreeg. Een
woord dat ze absoluut niet had verwacht van een
redactie als die van Op Weg. Maar ze vond nog een
missende letter , waarna het (wel bij op Weg passende) Gabriël ontstond.
Alle overige inzenders bedankt, en volgend jaar is er
een herkansing. Dus wie weet!

Ook bedankte zij alle medewerkers van de PVG en de
overige vrijwilligers voor hun bijdrage aan het welslagen van deze middag.
Namens alle medewerkers wensen wij iedereen een
goed en gezond 2017
Annie Bosman

16 januari
Aanvang 14.30 uur
Bingo middag
~~~~~~~~~~~~~~~~~~

13 februari
Aanvang 14.30 uur
De heer A. Stortelder vertelt over
de Kerkepaden Zieuwent – Harreveld

Hartelijke groet, de redactie
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len tegen de Remonstranten’, ‘De liturgie der Gereformeerde Kerken in Nederland’, ‘Kort begrip der
Christelijke religie’ en ‘De ziekentroost’ in.
Ik kan mi’j neet veurstellen, da-k behalve den catechismus, want dén mozze wi’j totertied van buten
laeren, met dee andere stukke völle van doon ehad
hebbe. Toch bun-k op één of andere manaere, misschien wal veur het maken van ne inleiding veur de
jongelingsvereniging, met ene van dee artikelen van
‘Belijdenis des geloofs’ an ’t wark ewest. En wal met
artikel 29, met den titel ‘Van het onderscheid en de
merktekenen der ware en valse Kerk.’

GELEUF ’T NO MAOR
Een old psalmbook
Mangs wordt een mense zo mor bots econfrontaerd
met eets uut ziene jonge jaoren. Met ho-j to ovver de
dinge dachten. Met waor i’j ow to drok ovver maken.
Dat ovverkwam mi’j een tiedjen gelaeden.
Op ne verjaordagsvesite bi’j ene van miene breurs.
Wi’j zatten daor al ne poze gezellig met mekare te
praoten, to-t ene van miene zusters binnenkwam.
Vanzelf ging dee aerst mien breur met zienen verjaordag fillecitaeren. Mor in tied dat ze op um af leep,
zei ze al teggen mi’j: “Henk, ik hebbe zo ok nog wat
veur ow.” Nao at ze mien breur efillecitaerd had,
kwam ze naor mi’j to. Uut eure tasse halen ze een
old, zwart psalmbeuksen. “Hier”, zei ze, “dat is nog
van ow. Ik kwam het teggen bi’j het oprumen op ’t
zolder.”
Ik pakken het beuksken an, um te kieken of het echt
van mi’j was. En dat was het. Veurin ston dudelijk in
mien eigen handschrift mienen name en het adres
van totertied. Op den Hollenbarg. Ik nam het
beuksken in de hande en bladeren der zo van achteren naor veurten efkes deur. En zo opens kwam ik
daor ne bladziede teggen, waor-t met rood dree
ciefers eschrevven wazzen en waor-t een antal regels
in rood onderstreept wazzen. Ik hebbe to het
beuksken aerste mor waer dichte eslagen, want ik
wol gaerne wetten, ho-t mien zuster an dat beuksken
ekommene was. Dat kon ze mi’j wal vertellen. To-t
onze olders uut de tied ekommene wazzen, hadden
ze eure spullen op motten rumen en daor had zee
onder andere dat psalmbeuksen evonnene op wat
vrogger miene kamer ewest was. Ze had het met
enommene en bi’j zichzelf edacht: ‘At Henk ne kaere
kump, za-k het um wal metdoon.’ Mor daor was tot
no to niks van ekommene.
Ik zatte mi’j in tied af te vraogen, wannaer ik dat
beuksen ehad hadde. Dat mos ewest waen in de tied
tussen 1955 en 1959. In dat jaor bun ik namelijk met
miene Janna etrouwd en bunne wi’j met ons beiden
naor Almkerk verhuusd. En bliekbaor heb ik het to
neet de muite waerd evonnene um dat beuksken ok
met te nemmen.
Een peusken later he-k dee bladzieden toch nog waer
efkes op ezocht. En ok gauw het beuksken waer dichte edaone. Want ik schrokke toch wal een betjen van
wa-k daor in de gauwigheid zagge. Ik heb het
beuksken met naor huus hen enommene en het daor
grondig bekekken. Der staot naost de honderdvieftig
beriemde psalmen en enige (negenentwintig) gezangen ok den catechismus met ziene tweeënvieftig
zondage, de ‘Belijdenis des geloofs’ (zeuvenendartig
artikelen), ‘De Dordtse leerregels zijnde de vijf artike-

Ik citaere der hier een stuksken uut, de cursieve
ciefers heb ik der bi’j ezet en wa-k in mien beuksken
rood onderstreept hadde, steet hier gewoon zwart
onderstreept. ‘… De merktekenen, om de ware Kerk
te kennen, zijn deze: 1) zo de Kerk de reine predicatie
des Evangeliums oefent; 2) indien zij gebruikt de reine bediening der Sacramenten, gelijk ze Christus ingesteld heeft; 3) zo de kerkelijke tucht gebruikt wordt
om de zonden te straffen. Kortelijk, zo men zich aanstelt het zuivere Woord Gods, verwerpende alle dingen, die daartegen zijn, houdende Jezus Christus voor
het enige Hoofd. ….. Aangaande de valse kerk, die
schrijft zich en hare ordinantiën meer macht en autoriteit toe dan den Woorde Gods, …’
Zo dacht ik kennelijk to te wetten, ho-t dat allemaole
met de ‘ware’ en de ‘valse’ kerke in mekare zat. En
hebbe mi’j daor drok ovver emaakt.
Ik vinne het heel jammer, dat miene Janna neet maer
met hef möggen maken, dat dit beuksken bi’j zienen
rechtmaotigen eigenaar trugge kwam. Zee zol wisse
met ne glimlach op ‘t gezichte eur heufd eschud en
ezegd hebben: “Henk, Henk, wat wiste wi’j to toch
alles zeker.”
Henk Lettink
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erom dat iets zeker zal gebeuren. Tegelijkertijd is het
niet hetzelfde als één: Je moet kiezen.

Nederlands Bijbelgenootschap
Twee: een tegenstrijdig getal

Maar als er twee mensen God om iets vragen in hun
gebed, zal het gebeuren. Want als er twee of meer
mensen in zijn naam bij elkaar komen, is God in hun
midden (Matteüs 18:19-20).

Het getal twee is het laagste priemgetal dat er bestaat. Een een-tweetje is iets dat erg gemakkelijk
gaat. En wie kent niet het (bijbelse) spreekwoord
‘niemand kan twee heren dienen’? Twee is een heel
gewoon getal, dat je vaak gebruikt. En ook in de Bijbel is er meer met het getal twee aan de hand dan je
op het eerste gezicht ziet.

Bron: Blog van Roelien Smit, bijbelwetenschapper bij het Nederlands Bijbelgenootschap.

‘Hoe lang blijft u op twee gedachten hinken’ (1 Koningen 18:21). Eigenlijk geeft deze uitspraak van Elia
perfect weer wat er met het getal twee aan de hand
is. Want het getal twee hinkt in de Bijbel op twee
gedachten. Aan de ene kant is de tweede man altijd
minder belangrijk dan de eerste man. Jozef mag bijvoorbeeld rijden in de op een na mooiste wagen. Hij
is dus niet de allerbelangrijkste man in Egypte (Genesis 41:43). Maar tegelijkertijd geef je in de Bijbel met
het getal twee aan dat iets het belangrijkste is.

Maak jongeren in Ghana sterk & weerbaar
Toekomst en hoop zijn woorden die veel Ghanese
tieners niet kennen. Armoede, verleidingen van drugs
en alcohol en de bijbehorende criminaliteit bepalen
hun leven. Het Ghanees Bijbelgenootschap komt op
voor deze jongeren. Met het organiseren van de bijbelcursus Next Generation biedt het jongeren houvast zodat ze sterker in het leven komen te staan.
Jongeren bereiken
De Bijbel is geen makkelijke oplossing voor alle problemen. Maar in Ghana is er geen overheid die een
jeugdcampagne kan organiseren. Psychologen en
gedragstherapeuten voor jongeren zijn simpelweg
onbetaalbaar. Alleen de kerken kunnen de jongeren
bereiken – Ghana is een grotendeels christelijk land.

Ook in andere verhalen speelt het getal twee een rol:
- Het feit dat de farao van Egypte twee keer droomt,
betekent volgens Jozef dat de droom zeker uit zal
komen (Genesis 41:32).
- Abraham wordt tweemaal bij zijn naam geroepen
door de engel van God als hij zijn zoon Isaak op het
altaar gebonden heeft (Genesis 22:11). Ook Mozes
(Exodus 3:4), Samuel (1 Samuel 3:10), Saulus (Handelingen 9:4) en Marta (Lucas 10:41) horen tweemaal
hun naam na elkaar. Ook weer om te laten zien dat
wat er volgt echt belangrijk is.
- Vaak krijgen er twee mensen een oproep om ergens
naartoe te gaan. Bijvoorbeeld Mozes en Aäron die
met z’n tweeën bij de farao komen (Exodus 5:1) en
twee verspieders die naar het beloofde land gaan om
te kijken (Jozua 2:1). Ook Jezus stuurt zijn leerlingen
twee aan twee op weg (Marcus 6:7). Twee getuigen
zijn immers voldoende om iets voor waar aan te nemen.

Sterk en weerbaar met de Bijbel
In de bijbelcursus Next Generation worden bijbelverhalen uitgelicht die jongeren weerbaar kunnen maken tegen groepsdruk en geweld. Jongeren spelen de
verhalen na, voelen hoe het is om andere keuzes te
maken, en krijgen daardoor meer zelfvertrouwen. Zo
kan de Bijbel functioneren als een spiegel, en tegelijkertijd als een bron van hoop.
Meehelpen
Kijk
ook
op
bijbelgenootschap.nl/projecten/bijbelcursus-in-ghana hoe u kunt
bijdragen aan dit project.

Jezus zet in zijn gelijkenissen ook vaak twee mogelijkheden tegen over elkaar. Daar moet je dan een radicale keuze in maken: kies je voor het goede of voor
het slechte? Meer smaken zijn er niet. Zo heb je de
twee zonen die wel of niet doen wat hun vader wil
(Matteüs 21:28-32), twee mensen in de tempel: de
tollenaar tegenover de farizeeër (Lucas 18:9-14), of
twee huizen: het huis op de rots en de andere op het
zand (Matteüs 7:24-27).

Namens de werkgroep van het NBG
Ineke Beestman-Hoitink

Het getal twee heeft dus iets tegenstrijdigs in zich:
aan de ene kant is het ‘het belangrijkste’. Het gaat
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Giften:
Ontvangen voor de ouderling bloemendienst:
€ 5,= via mevrouw R. Tieltjes; via mevrouw A. van
Vliet 2 x € 10,= en via mevrouw J. ter Haar 10,=.
Voor algemeen kerkenwerk:
€ 10,= zijnde rentedeel ingenomen obligatie; via mevrouw C. Lensink € 10,= en via mevrouw R. Tieltjes 3 x
€ 5,= en 2 x € 10,=.
De PVG ontving een gift van € 20,= en via mevrouw I.
Kuenen een gift van € 5,=.
Mevrouw J. Rouwhorst ontving € 10,= voor de koffie
in de kerk; via mevrouw T. de Jongh € 20,= voor onderhoud gebouwen en de heer G. Otten ontving € 5,=
bestemd voor de diaconie.
Alle gevers hartelijk dank!

Een nieuw pelgrimslied
Gevoed met verhalen van leven,
gelaafd met de wijn van sjaloom,
zo willen wij ons gaan begeven,
op paden van vrede en hoop.
Wij trekken door land en woestijnen.
De droom wijst de weg voor de voet.
Een stem roept de groten en kleinen
tot leven en God tegemoet.
Gewekt door het heilig vermoeden,
verlicht door de vlam van de Geest,
begeven wij ons in Gods hoede,
als mens die de toekomst niet vreest.

Kledinginzameling
De kledinginzameling in de maand januari is op zaterdag de 28e en in de maand februari op zaterdag de
25e van 09.00 tot 12.00 uur in de Ni’je Wehmerhof,
Rentenierstraat 20.

De weg loopt dwars door de tijden.
culturen, zij vormen geen grens.
Ons doel is het eeuwig verbeide:
een mensheid gevormd naar Gods wens.

Ophaal- en thuisbrengdienst 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.

Collectemunten
Vanaf nu zijn de collectemunten na de kerkdienst op
zondag te verkrijgen bij de dienstdoende kerkrentmeester. Hij houdt de registratie bij. Collectemunten
zijn verkrijgbaar in zakjes van 50 stuks.
De kerkrentmeesters
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 te ver bij u uit de buurt woont.
De heer G. Koster
tel. 48 81 68
De heer C. Langbroek tel. 37 30 28
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,
Hillie Ikink-Lankamp, tel. 377300

18

Koster kerkgebouw : G. W. van Lochem
Hofesch 23, 7131 TC Lichtenvoorde
tel. 37 41 20
koster@pkn-lichtenvoorde.nl

Het volgende nummer. . .
komt uit in de week voor zondag 5 maart 2017. Kopij
moet uiterlijk maandag 20 februari 2017 om 12.00
uur zijn ingeleverd via email naar:
kopij@pkn-lichtenvoorde.nl
Elektronisch aangeboden kopij zullen wij zelf in het
juiste lettertype en in de juiste afmetingen opmaken.
Internet: www.pkn-lichtenvoorde.nl

Beheer Johanneshof: F. de Bruin – de Bruijn
Klaasbos 1, 7131 SZ Lichtenvoorde
tel. 06-21376237
beheerjohanneshof@pkn-lichtenvoorde.nl

Bezorging: J.G. te Bokkel, tel. 0544- 37 27 79

Ledenadministratie:
Mevr. L. Schutten-Markvoort
Hillenstraat 1, 7131 ZN Lichtenvoorde
tel. 37 64 68 Email: fritsenlucyschutten@upcmail.nl

Redactie Op Weg
Ds. H. Hinkamp, tel. 37 14 09
Mevr. G. Bijker-Middelbrink, tel. 37 47 40
Mevr. M. Koster-Spilker, tel. 48 81 68
Mevr. D. te Paske, tel. 37 37 64

Cantor-Organist: H.J. Meerdink
Mr. Meinenweg 30
7107 AN Winterswijk
tel. 0543 - 56 35 72
Organist: B. Tieltjes,
Sperwer 17
7132 EM Lichtenvoorde
tel. 843356

Website Mevr. A. Lensink, tel. 37 66 69
WIJKINDELING 2017
Wijk ouderling/coördinator
telefoonnummer
1. mevr. G. Boschman
37 35 59
mevr. J. Hulshof
37 88 91
2. mevr. E. Meijer
48 28 54
3. mevr. C. Lensink
37 24 14
4. mevr. T. de Jongh
37 33 16
mevr. A. Staring
37 96 98
5. mevr. J. Rouwhorst
37 36 62
6. mevr. T. de Bruijn
37 28 04
7. mevr. H. Hulshof
35 18 90
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
wijk 1,2,4,5 en 6 ds. Hinkamp
wijk 3 en 7 - 12 mevr. G.H. Braam

Vorming en Toerusting: S. Tamminga
Diepenbrockstraat 13
7132 AM Lichtenvoorde
tel. 37 27 52
Administratie Kerkrentmeesters en Administratie
Diakonie: F.J. van Lochem
Penningmeester Kerkrentmeesters: F.J. van Lochem
Van Raesfeltstraat 44
7131 GD Lichtenvoorde
tel. 48 81 68
Penningmeester Beheerscommissie Johanneshof:
D. Veerbeek
Beumweg 6
7134 NR Vragender
tel. 37 79 99

ADRESSEN:
Ds. J.J. Hinkamp
Dijkstraat 17
7131 DM Lichtenvoorde
tel. 37 14 09
Email: hans@hinkamp.info

Bankrekeningen Protestantse Gemeente Lichtenvoorde
IBAN: NL 84 RABO 0336115474
(Kerkbalans, Giften, Collectemunten)
IBAN: NL 10 RABO 0386116717 (Exploitatie Johanneshof)
IBAN: NL 04 FVLB 0635807300 (Bijdragen Solidariteitskas)
IBAN: NL 85 FVLB 0635807297 (Eindejaarscollecte)
IBAN: NL 70 FVLB 0635800195 (Kerkblad Op Weg)

Kerkelijk werker mevr. G.H. Braam
Kerkegaarden 1a
7271 DL Borculo
tel. 06 12 22 20 59
Email: gaatskebraam@kpnplanet.nl

Penningmeester Diaconie: J. Wildenbeest,
Zieuwentseweg 17
7131 LA Lichtenvoorde
tel. 37 24 48
IBAN: NL 46 RABO 0336121687
t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Lichtenvoorde

Scriba : R. te Kronnie
Pastoor Scheepersstraat 17
7134 RB Vragender
tel. 376706
Email: r.a.tekronnie@upcmail.nl

Penningmeester PVG: mevr. N. Kip,
Staringstraat 34
7131 XB Lichtenvoorde
tel. 37 24 67
IBAN: NL 89 RABO 0386140030

Kerkgebouw : "Johanneskerk" en
Gemeentecentrum : "Johanneshof"
Rentenierstraat 9
7131 DK Lichtenvoorde
tel. 37 60 56

Begraafplaats Vredehof: J. Niewold
Willy Brandtplein 242, 7007 LH Doetinchem
Telefoon: 0314-843947
IBAN: NL 13 RABO 0336163797
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Kerkdiensten
zondag 15 januari
10.00 uur
De heer S. Kuyt
Lichtenvoorde

welkom:
deurcollecte:

de heer Baarsma
Oecumene

zondag 22 januari
10.00 uur
ds. J.J. Hinkamp

AKZ dienst top 2000 met koor ‘Friends’
welkom:
de heer Geessink
deurcollecte:
catechese en educatie

zondag 29 januari
10.00 uur
ds. J.J. Hinkamp

Heilig avondmaal
welkom:
mevrouw Ton
deurcollecte:
missionair werk en kerkgroei

zondag 5 februari
10.00 uur
ds. J.J. Hinkamp

welkom:
deurcollecte:

mevrouw Houwers
kia-werelddiaconaat

zondag 12 februari
10.00 uur
mevrouw G. Braam
Borculo

welkom:
deurcollecte:

mevrouw Ikink
orgelfonds

zondag 19 februari
10.00 uur
ds. D. Pruiksma
Weesp

welkom:
deurcollecte:

mevrouw Wibier
plaatselijk pastoraat

welkom:
deurcollecte:

de heer Wildenbeest
eigen project diaconie

zondag 26 februari
10.00 uur
ds. J.J. Hinkamp

zondag 5 maart
10.00 uur
ds. J.J. Hinkamp

eerste zondag 40-dagentijd
welkom:
de heer Van Lochem
deurcollecte:
eigen project diaconie

woensdag 8 maart
19.30 uur
ds. J.J. Hinkamp

biddag

elke zondag is er kinderoppas aanwezig
elke zondag is er na de dienst koffiedrinken in de Johanneshof
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