mei 2017
In dit nummer:
Bezoek synagoge Enschede
Passion Lichtenvoorde
Ene grote familie
Solidariteitskas
Nog voor de zon in roze gloed verschijnt
nog voor de haan zich laat horen
zingt de merel 't hoogste lied
in de stilte van het ochtendgloren.
De nachtegaal, de lijster
alle vogels zingen mee op hoge toon
in de bossen, in de tuinen
alles zingt zo wonderschoon.
De grote Meester van dit koor
dirigeert de vogelkoren
in het glanzend morgenlicht
is het mooist concert te horen.
Elke ochtend begint een nieuw concert
galmend over stad en land
dankbaar zijn ze voor de nieuwe morgen
ontvangen door Gods hand.
Jan van der Veen,
bron: gedichtensite.nl

Maar Bijbels gezien, of zo je wilt in religieus opzicht
bekeken, is dat open einde zo gek nog niet. Het betekent dat er perspectief blijft . Zoals bijvoorbeeld na
De Hemelvaart. "Niet zo omhoog blijven staren" is de
boodschap aan de verbaasde discipelen." Ga op weg
en getuig van mij". Zoals Elisa die terug moest keren
om de taak van Elia over te nemen. Aan de slag
moest ook hij. Of God wil zeggen: "Kom op, we zijn er
nog niet. Het is nog niet af."

Verbeelding.
In de Immanuelkerk van Maassluis heb ik als
kind heel wat zitten dromen. Van de preken
herinner ik me niets. Alleen dat ze lang duurden. Maar wat een schitterende glas-inloodramen had die kerk! Het raam dat de meeste indruk maakte was dat van de wagen met
vurige paarden met daarin Elia die zo naar de hemel
werd gedragen. Op de een of andere manier had ik
daar absoluut geen twijfels over. Als een kind geloofde ik er heilig in. Precies zo, zoals de kunstenaar het
verbeeld had, precies zo was het gegaan. Het sloot
aardig aan bij de platen uit de kinderbijbel. Woeste
paarden, en een wagen met Elia erin die in volle vaart
het luchtruim koos, en Elisa die het nakijken had.

Wat zulke open einden met zich mee kunnen brengen is niet alleen teleurstelling. Je kan er ook over
gaan doordenken. Proberen je in te beelden hoe het
verder ging. Volgens jou. Hoe jij denkt over het vervolg. En wat dan kan gebeuren is dat jij er een beeld
bij krijgt dat absoluut niet op dat van een ander lijkt .
Jouw verbeelding zal voortkomen uit wie jij bent. Wat
jij hebt meegekregen. Wat jij hebt meegemaakt. Wat
jij je herinnert. Dat geldt ook voor die ander.
Verbeelding. Vaak gezien als iets negatiefs. Verbeeld
jij je maar niks. Die verbeeldt zich heel wat. Wat een
verbeelding heeft dat mens. En ga zo maar door.
Maar verbeelding kan ook zijn: proberen achter de
werkelijkheid te zoeken naar wat meer is. Achter het
zichtbare te zoeken naar het onzichtbare. Als kunstenaar, klein of groot, proberen het uit te beelden. Er
een beeld van te maken.
Zo mag je als gelovige, of als gelovige twijfelaar, in je
verbeelding op zoek gaan. Op zoek naar de bedoeling
achter de woorden die we aangereikt krijgen. En dan
niet om er een theologische discussie van te maken.
Een discussie over wie er gelijk heeft. Lucas die in
Handelingen vertelt dat op de veertigste dag Jezus
verdwijnt in de wolken. In bijzijn van de elf discipelen.
Of Marcus die Jezus al snel na de opstanding laat
binnenvallen bij de elf terwijl ze zitten te eten. Om
daarvandaan zomaar te gaan. Alhoewel, zomaar ... In
beide gevallen worden de discipelen aangespoord om
er iets van te gaan maken. En als ik daarover doordenk dan komen er in mijn verbeelding wel wat mogelijkheden bovendrijven. Bij u ook? Bij jou ook?

Ook platen in de kinderbijbel van die andere tocht
naar de hemel. Van De Hemelvaart met hoofdletters.
De discipelen met open mond omhoog starend. Jezus
zwevend in de lucht. Opgenomen in een wolk. Ook
hierbij riep de manier waarop de tekenaar het verbeeldde geen enkele vraag of twijfel op. In mijn verbeelding zag ik het voor me. Of ik er zelf bij stond.
Allebei verhalen met een soort open einde. Open
einde. Is dat niet zoiets als een eind dat geen einde
is? Bij films waardeloos. Heb je drie uur zitten kijken.
Weet je daarna nog niet waar je aan toe bent!! Net
zoals bij boeken soms. Twee dagen met rode oortjes
zitten lezen, en dan, voor je gevoel midden in het
boek, is het over en uit. Helemaal niets. Of de schrijver er geen zin meer in had. Werd zeker tijd voor zijn
prak. Dus ajuus. Einde verhaal.

marja
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Pastorpraat ds. Hinkamp

Aansluitend mochten we in een volle kerk het Paasfeest vieren: met vele vrolijke gezichten, zeker bij de
kinderen. Naar goed gebruik mocht er na het Paasverhaal door de kinderen de in de kerk verstopte
eieren gezocht worden. Met een luid door de kerk
galmend ‘U zij de glorie’ werd de dienst besloten.

Twee maanden geleden bevonden we ons, zoals ik het toen noemde, in de ‘tussentijd’. Het
was de tijd tussen kerst en Pasen.
Afgelopen maand viel onder de categorie ‘hoog
tijd’. Het waren de ‘hoogtij’ (hoog tijd!) dagen’ rond
Pasen. En wat hebben we een ‘hoge’ tijd gehad! Met
een weer indrukwekkende Passion Lichtenvoorde.
Met dank aan alle enorm toegewijde acteurs (wat
een passie!), een geweldige verteller (wat een perfecte toon, letterlijk en figuurlijk!), prachtige muziek
(van zowel het koor NOIR als een heel gedreven Marianumband) én een ontroerende stille tocht.

Hoe nu verder, na deze ‘hoog tijd’? Kan het nog een
stapje verder? Jazeker! Na deze tijd wordt het nu ‘de
hoogste tijd’: de hoogste tijd om na het vieren van de
opstanding van de Heer nu ook zelf op te staan en in
beweging te komen. Daarom wil ik deze keer afsluiten met het slot van de overdenking met Pasen.
‘De Heer is waarlijk opgestaan! Dat deed hij al in zijn
leven (opstaan tegen onrecht en vóór geloof) en uit
de dood: als een baken voor ons uit. Pasen. Opstanding. De Heer is opgestaan! Nu is het aan ons. En dan
kan ik er nog veel langer over blijven praten, maar
het gaat niet om wat ik zeg, maar om wat we er mee
doen; met die boodschap van opstanding.
Ergens in de jaren zeventig werd de veronderstelde
graftuin in Jeruzalem ontzettend druk bezocht op de
morgen van Pasen. Het leek wel of alle gelovigen in
Jeruzalem op die dag in de tuin het lege graf wilden
bekijken. Er ontstond al gauw een enorme file die de
vrome devotie ernstig verstoorde. Eén van de beheerders van de tuin werd hier zo kwaad over dat hij
de mensen is de rij toeriep. “Ga toch wat anders
doen: Hij is hier niet; want Hij is opgewekt”.

Tijdens de ‘drie heilige dagen’ (Witte Donderdag,
Goede Vrijdag en Stille Zaterdag) was er een mooiebezonnen ingetogenheid. Het waren veel vieringen
(met soms minder mensen dan gehoopt) maar wél
met heel waardevolle momenten.
En dan op de paasochtend (als slotstuk) werd het
echt een heel ‘opgewekte’ feestelijke dag. Te beginnen met een tafel vol mensen, groot en klein, bij het
Paasontbijt. Het was een in alle opzichten heerlijke
maaltijd! Dank aan de inzet van de organisatoren!

En zó is het maar net. Pasen is opstaan! “Ga toch wat
anders doen, ga het misschien wel heel anders doen.
Zoek het niet in de leegte van het graf, want er valt
een wereld te winnen. Hij is hier niet: hij is opgewekt!” En dan kan ik er nog veel langer over blijven
praten, maar het gaat niet om wat ik... of had ik dat al
gezegd? Met enige opgewekte opstandigheid wens ik
jullie allen Gods zegen en opstandingskracht toe.
Pasen is doen! Ik zeg: doen!’
met een opgewekte groet, Hans Hinkamp
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Als we die woorden ten uitvoer zouden brengen zou
het leven paradijselijk zijn.

Kerkelijk werker Gaatske Braam
Er zijn in de maand april heel wat activiteiten geweest, de Passion in Lichtenvoorde, de Passion op de
televisie vanuit Leeuwarden, allebei in de Goede
Week die begint met Palmzondag en eindigt op Pasen. Een nieuwe Paaskaars werd aangestoken en
vanuit dat licht heeft iedere kerkbezoeker een eigen
licht ontstoken. Tijdens de gespreksontmoeting in de
Antoniushove hebben we gesproken over de Goede
Week: Palmzondag, Witte Donderdag, Goede Vrijdag, Stille Zaterdag en Pasen. Waarom de donderdag
in die week de WITTE donderdag heette bleef voor
ons een raadsel. Na wat speurwerk kwam ik tegen
dat de kleur WIT verwijst naar het gewaad waarmee
dopelingen werden bekleed.
Liturgisch zijn we nu onderweg naar Hemelvaart
uitlopend op het Pinksterfeest.

Meeleven met
Meeleven met allen die lichamelijk steeds meer in
moeten leveren, met hen die een medische ingreep
moesten of moeten ondergaan. Met alle zieken thuis,
in een verpleeghuis en de mensen die om hen heen
staan. Allen sterkte en Gods zegen gewenst.
Met bemoedigende groet,
Gaatske Braam

Overlijdensbericht
Op 12 april kwam er, op de leeftijd van 88 jaar, een
einde aan het leven van Sine Sloetjes – Grevers. In
het verleden was ze jarenlang een vertrouwd gezicht
in de kerk. Ook na haar opname in ‘den Es’ in Varsseveld bleef ze lid van onze kerk.
Voor haar kinderen en kleinkinderen was ze een lieve, zorgzame moeder en ‘kleine oma’. Op haar overlijdensbericht stonden de woorden:
wij voelden mee met je stil verdriet
nu rouwen wij, maar treuren niet
Haar wereld was wat kleiner
zonder woorden toch intens
haar wereld was wat anders
de wereld van een prachtig mens

- Al heeft Hij ons verlaten, hij laat ons nooit alleen.
Wat wij in Hem bezaten is altijd om ons heen, als
zonlicht om de bloemen, een moeder om haar kind.
Teveel om op te noemen zijn wij door Hem bemind. –
(lied 663: 1)
Zo herhalen zich de gebeurtenissen en ervaren we
het als positief om er steeds weer opnieuw bij bepaald te worden en bij stil te staan.
In de wereld om ons heen gaat het er anders aan toe.
Is er onder andere de spanning wie de president van
Frankrijk zal worden. Is er de vraag of je nog wel ergens veilig bent. Je zou zo graag willen dat mensen in
vrede met elkaar leven. Je zou de volgende woorden
van Carlos Desoete wel uit willen schreeuwen!

Wij wensen allen die haar zullen missen sterkte en
Gods zegen toe.

Keer je leven om!
Keer elk leven om dat gebouwd is op het zand van elkvoor-zich, en waarbij de kleine mens tot onkruid
wordt verklaard: Overtollig, overbodig, te veel.
Keer je leven om,
zoals men de grond omkeert in de lente, om het zaaden plantgoed kans tot kiemen te geven.
Keer je leven om.
Elke heuvel moet geslecht, elke bocht moet recht.
Gedempt moet elke kuil en elke voor.
Pak het leven anders aan.
Bekijk het eens vanuit de bril van mensen in de schaduw, en zet stappen die hen in het licht brengen.
Keer je leven om.
Deze oproep is de ouverture van het evangelie.
Voor mensen in de schaduw is dat goed nieuws.
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22 mei mevr. A. Westerveld
Hof van Flierbeek 51 d
7132 DC LICHTENVOORDE
78 jaar.
29 mei mevr. D.C.B. Wijers
Gruttostraat 11
7132 DC LICHTENVOORDE
78 jaar.

Bloemengroet
De bloemen uit de kerk zijn,
als groet van de gemeente, gebracht bij:
26 mrt. de heer Langbroek
Schatbergstraat 92.
2 apr. fam. Heuzinkveld
V. van Goghstraat 20.
9 apr. de heer Veerbeek
Beumweg 6.
16 apr. fam. Hinkamp
Dijkstraat 17.
23 apr. mevr. Silva
Kard. De Jongstraat 26.

Begin juni zijn jarig:
1 juni mevr. A.W. Oonk
Oude Winterswijkseweg 27
7134 PG LICHTENVOORDE
85 jaar.
2 juni de heer A. Vink
Nic. Beetsstraat 13
7131 WC LICHTENVOORDE
76 jaar.
3 juni de heer W.H. Nijland
Pastoor Scheepersstr. 49
7134 RB LICHTENVOORDE
76 jaar.
5 juni de heer E.J. Wamelink
Antoniushove kamer 206
7131 CW LICHTENVOORDE
89 jaar.
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.

Verjaardagen
1 mei de heer G.B. Schieven
Anton Mollemanhof 34
7136 MS LICHTENVOORDE
78 jaar.
2 mei de heer B. H Scholten
Patronaatsstr. 16 – 05
7131 CG LICHTENVOORDE
88 jaar.
2 mei mevr. G. Geessink – Schepers,
Oostermeenweg 1
7134 RK LIEVELDE
80 jaar.
15 mei de heer B.W. Scholten
Rapenburgsestraat 44
7131 CZ LICHTENVOORDE
75 jaar.
19 mei mevr. H.G. Kuiperij
V. van Goghstraat 17
7131 VD LICHTENVOORDE
87 jaar.
20 mei de heer H.W. Stronks
Bachstraat 22
7131 AE LICHTENVOORDE
83 jaar.

De bloemen uit de kerk zijn,
als groet van de gemeente, gebracht bij
26 feb. fam. Bloemendal
Populierenstraat 12.
5 mrt. fam. Wamelink
Meekesweg 10.
12 mrt. fam. Hondorp
Nieuwe Maat 3.
19 mrt. de heer Bosch
Dr. Schaepmanstraat 25.

:

Huwelijksviering
Op 12 mei is het een heel bijzondere dag voor Henk
Oonk en Elizete da Silva Sousa, Oude Winterswijkseweg 27a in Vragender.
Op die dag willen ze elkaar het ja-woord geven. Eerst
in het gemeentehuis en om 12.15 uur willen ze in de
Johanneskerk, in een feestelijke kerkdienst, een zegen over hun huwelijk vragen.
Van harte geluk gewenst en Gods zegen: heel veel
liefde en geluk!
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kerkenraad spreekt uit zich meer verwant te voelen
met Twente.
In plaats van de huidige classes zijn er ringen voor
ontmoeting tussen deze gemeenten. Deze gedachte
onderschrijft de kerkenraad, maar spreekt wel uit dat
alle gemeenten mee moeten doen en er moet een
goede coördinator zijn.
Aan iedere classis wordt een classispredikant verbonden, die alle gemeenten en predikanten van de classis in vier jaar bezoekt. Tevens krijgt de classispredikant de bevoegdheid om bij problemen in een gemeente voorlopige maatregelen te nemen. De kerkenraad vindt deze bevoegdheid te ver gaan. Indien
een maatregel gewenst wordt geacht dient eerst een
terugkoppeling naar het moderamen van de classis te
gebeuren. Dan pas is een maatregel mogelijk en alleen op basis van een besluit van het moderamen van
de classis. De scriba zal de opvattingen doorzenden.

De Kerkenraadsvergadering
van 22 maart 2017
Presentatie redactie Op Weg
De kerkenraad nodigt periodiek een werkgroep
of commissie uit voor uitwisseling van informatie. In deze vergadering is de redactie van dit
blad aanwezig, vertegenwoordigd door Grietje
Bijker, Diane te Paske en Hans Hinkamp.
Allereerst licht de redactie de werkzaamheden toe.
Ieder heeft een duidelijke taak. Grietje Bijker zorgt
dat de artikelen waar nodig worden getypt en in het
juiste lettertype en format gezet. Tevens doet ze de
correcties samen met Marja Koster. Marja Koster
zorgt ook voor de inhoud van pagina 1. Hans Hinkamp maakt de voorpagina en onderhoudt de contacten met de drukker. Dianne te Paske doet de opmaak en de opzet van een nieuw nummer, altijd in
blokken van vier pagina’s. Plaatjes worden toegevoegd. Alles wordt afgestemd in een redactievergadering.
Desgevraagd blijkt er dat voldoende kopij achter de
hand is. Er zijn artikelen achter de hand, die vrij kunnen worden gebruikt met bronvermelding.
De bezorging wordt op dit moment door Johan te
Bokkel gecoördineerd en Lucy Schutten zorgt voor de
looplijsten. Tot slot zet Anja Lensink het blad op de
website alsmede enkele losse artikelen. De oplage is
ca 400.
Wensen zijn meer kleur en bezorging overal. Binnenkort moeten nieuwe offertes worden gevraagd bij
enkele drukkers. De redactie vraagt de kerkrentmeesters deze wensen in enkele varianten mee te nemen
teneinde de kosten te bezien van deze wensen.
Vanuit de kerkenraad zijn er geen wensen ten aanzien van dit blad voor verdere verandering.
De voorzitter, Sjors Tamminga, concludeert dat dit
blad een belangrijk contactmoment is voor onze gemeente.

Kerkrentmeesters
De kerkrentmeesters hebben besloten, nu Frits van
Lochem de functies van administrateur en penningmeester combineert, dat Bert Baarsma toezicht gaat
houden op het betalingsverkeer.
De pacht van de verworven 2.5 ha grond in de Besselinkschans is gegund na inschrijving. De grond wordt
ook gebruikt voor de Zwarte Cross en dit levert een
extra opbrengst op voor de kerk.
Vrijwilligersavond 2018.
Deze wordt vastgesteld op vrijdag 16 februari. Het
organisatiecomité van dit jaar zet ook voor 2018 de
schouders hieronder. We zijn er blij mee.
Jeugdwerk.
Indien er geen kindernevendienst is maar er zijn wel
kinderen in de kerk dan is er nu een koffer onder de
toren beschikbaar met materialen en kinderbijbels.
Over een praktische uitvoering (bemensing) wordt
nog nagedacht.

Kerk 2025 “Waar een woord is, is een weg”
In het maartnummer heeft een artikel gestaan over
dit onderwerp. De landelijke kerk heeft over de daaruit voortvloeiende voorstellen tot verandering aan
alle kerkenraden 10 kernvragen voorgelegd ter beantwoording.
Met
de
voorstellen/vragen/veranderingen kan de kerkenraad veelal
instemmen. Toch zijn er kanttekeningen te maken.
Eén van de voorstellen is om terug te gaan van ruim
70 classes naar 11. Dit betekent voor onze regio dat
we opgaan in een nieuwe grote classis, die zich uitstrekt over heel Gelderland (Achterhoek – Betuwe)
met uitzondering van de Veluwe. De kerkenraad
meent dat dit gebied te ver uit elkaar ligt in omvang,
typen gemeenten en denominaties/richtingen. De

Kascontroles
Er zijn twee kascontroles gehouden, te weten Johanneshof en bloemendienst. De controleurs melden
alles in orde.
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.
Namens de kerkenraad
Flip de Bruijn, notulist
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Deurcollectes mei

De diaconie van Lichtenvoorde heeft het volgende project ondersteund:

7 mei Missionair Werk en Kerkgroei (PKN)

Stichting Antwoord
Kinderevangelisatie Albanië

Help de nieuwe kerk in Zwijndrecht
In 2013 opende de burgerlijke gemeente Zwijndrecht
Het Badhuis, een project van de Oude Kerk, de Stichting Welzijn Ouderen en het wijkplatform. Het Badhuis wil een huiskamer voor de wijk zijn, met activiteiten voor jong en oud. Vier ochtenden in de week is
er ‘koffiehuis’, iedere woensdag een brunch en er zijn
buurtmaaltijden. Peter Huijser is namens de Oude
Kerk betrokken bij Het Badhuis, inmiddels ook pioniersplek van de Protestantse Kerk. “Wij organiseren
elke zondagochtend een kinderbijbelclub en geven de
Alpha-cursus waar deelnemers kennismaken met het
christelijk geloof. Maar we maken ook deel uit van de
andere activiteiten. We willen als kerk dienstbaar zijn
aan de mensen in de wijk.” De collecte maakt pioniersplekken als Het Badhuis, waar dienstbaarheid
aan de wijk de boventoon voert, mogelijk.

Dit project concentreert zich in de Korça-regio, Albanië. De kerken gebruiken twee belangrijke methoden
om kinderen te bereiken met het Evangelie van Jezus
Christus.
•
•

Door de radio met een speciale programmering en muziek en met de betrokkenheid van
kinderen hierin.
Door kinderevangelisatie met de kerken in de
dorpen, inclusief goede nazorg.

14 mei Pastoraat
21 mei Koffie Johanneshof
28 mei Plaatselijk kerkenwerk
Opbrengsten collectes maart
Bijbelverspreiding na een evangelisatiebijeenkomst in
Albanië!

5 mrt
8 mrt
12 mrt
19 mrt
26 mrt

Beide methoden versterken elkaar. Kinderen die de
Here Jezus leren kennen tijdens evangelisatiebijeenkomsten vertellen later via Radio Emanuel hun getuigenis. Kinderen voor kinderen dus!

Kia Binnenlandsdiakonaat
Amnesty International
Kia voorjaars zendingsweek
Kia Werelddiaconaat
Kia Binnenlandsdiaconaat

€ 59,00
€ 49,30
€ 42,87
€ 83,35
€ 45,80

Namens de diaconie:
Jeroen Wildenbeest

Kerken in steden, zoals Korça, Bilisht en Erseka, zijn
betrokken bij het project rond de verspreiding van de
Ontdekkingsbijbels en kinderevangelisatieactiviteiten.
Door het geringe aantal kerken worden er in de omliggende dorpen slechts enkele activiteiten voor kinderevangelisatie georganiseerd. En samen met Radio
Emanuel brengen zij daar nu verandering in.
Het doel van dit project is om kinderen in 60 dorpen
te bezoeken door vrijwilligers van de 14 deelnemende kerken. Zij organiseren evenementen om de 2500
kinderen in deze dorpen te bereiken met het evangelie. Hierbij wordt kinderevangelisatiemateriaal gebruikt, radio’s die op een bepaalde frequentie zijn
afgestemd en Ontdekkingsbijbels verspreidt. Het is
een heel intensief project, omdat de kinderen goed
worden begeleid.
http://www.antwoord.org
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waaraan men zich moet houden. Voor zover mogelijk.

Bezoek aan de synagoge in Enschede
Zondagmiddag 23 april. Vijf auto's gaan richting
Enschede. Naar de, zegt men, mooiste synagoge
van West Europa. En dat zal blijken ook.

Daarna vertelt Jan verder in de kerkenraadskamer
waar de tafel nog gedekt staat van Sederavond . Met
de boekjes waarin de volgorde staat van alle woorden die daarbij gesproken worden (Haggadah). En
met de schalen waarop de symbolische spijzen liggen
die daarbij gedeeld worden.
Tot slot gaan we de grote sjoel in. De ruimte met de
enorme koepel. Ook hier is gebruik gemaakt van de
getallen die in het Jodendom zo betekenisvol zijn. De
groepjes van drie ramen, verwijzend naar de drie
aartvaders. De twaalf lampen die omhoog en de
twaalf die omlaag schijnen. De twaalf koorden die de
kroonluchter dragen. Ook de maten zijn symbolisch.
De architect, de Bazel, zelf geen Jood, heeft bewust
gebruik gemaakt van deze voor Joden symbolische
getallen. De versieringen gemaakt van bladgoud op
stukjes glas zijn indrukwekkend. Zonder protserig te
worden.

We beginnen met een korte uitleg door Jan Braam in
de kleine sjoel. Hij is onze gids deze middag. Vragen
kunnen gesteld worden. En daar wordt goed gebruik
van gemaakt. Opvallend is de respectvolle manier
waarop Jan ons deelgenoot maakt van de Joodse
gebruiken. Zo laat hij de gebedsmantel (tallit) zien
die Joden dragen. Legt uit wat de betekenis is van de
kwasten eraan. Vertelt over de symbolische betekenis van de getallen erin verwerkt. Maar hem zelf
aandoen zal hij niet want, zo zegt hij, "Ik ben geen
Jood". Ook maakt hij duidelijk dat het niet de bedoeling is een theologische of politieke discussie te starten. Daar is de synagoge de plek niet voor.

We horen over de Thorarollen, de Heilige Arke waarin
de rollen bewaard worden. Over de leeftijd (13 jaar
en één dag) waarop een jongen toetreedt tot de geloofsgemeenschap. Het meisje als ze 12 jaar en één
dag is. Over het huwelijk dat gesloten wordt in de
synagoge onder een soort baldakijn (Choepa). Over
het glas dat de bruidegom daarbij breekt omdat er
nog geen sprake is van volmaakte heelheid zolang de
verwoeste tempel nog niet herbouwd is. Over de
rituelen rond dood en begrafenis (waar de synagoge
geen plek in heeft!). Over het verschil tussen orthodox en liberaal Jodendom. Over de regeltjes (613)

Na de ons beloofde vijf kwartier (ruim!) van uitleg en
rondleiding nog een kop koffie. Sjors bedankt Jan
namens iedereen. Het was een boeiende middag.
Wie mee was zal dit beamen. Voor wie er niet bij
was, de synagoge zet wekelijks de deuren open. En
uit ervaring kan ik zeggen dat een rondleiding door
een vrijwilliger zeker iets toevoegt.
Marja Koster
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Jan Willem Gerrit Hillen was een neef van Gerhard.
Geboren in Lichtenvoorde in 1923. Na de lagere
school ging hij werken bij boomkweker Jan Heusinkveld. Vervolgens werkte hij in de kassen van Henk
Heusinkveld in de Patronaatstraat, en daarna in de
kofferafdeling van 'Hulshofs Leder en Metaalwarenfabriek'. In 1942 werd hij te werk gesteld in een grote
staalfabriek met hoogovens in Hattingen in Duitsland.
Uiteindelijk werd hij treinmachinist. Begin 1945 werd
hij met tuberculose opgenomen. De ziekenzaal, onderdeel van een schuilkeldercomplex, bleek maar
betrekkelijk veilig. Jan werd door een bomscherf getroffen en overleed op 11 april 1945. De Hillenstraat
(zijstraat van de Martin Leliveltstraat) is vernoemd
naar hem en naar zijn neef Gerhard.

Namen uit het verleden.

Vijf namen. Gebeiteld in steen. Onder de toren van
de Johanneskerk. Vijf namen. Vijf mannen te jong,
veel te jong, gestorven. Verdriet zal er geweest zijn in
de gezinnen waar ze deel van uit maakten. Verdriet
zal er geweest zijn in de gemeenschap waar ze toe
behoorden. Wie waren zij? Ik raadpleeg het boek
'Bezetting en Verzet II' van Henny Bennink.

De vierde naam is die van Derk Willem Veldhuis. Geboren in Lichtenvoorde in 1893. Na een opleiding
voor onderwijzer stond hij voor de klas in Holten en
Winterswijk. In Winterswijk leerde hij de in Duitsland
geboren Mallie Klack kennen. Ze trouwden. Hun huwelijk bleef kinderloos. In 1921 verhuisden ze naar
Utrecht en in 1928 naar Nederlands-Indië waar Willem leraar Duits werd. Na de bezetting van Java werden Willem en zijn vrouw in verschillende kampen
geïnterneerd. Mallie overleefd het kamp. Willem niet.
Hij raakte ondervoed en overleed op 29 april 1945.
Hij ligt begraven op het Nederlands ereveld in Tjimahi
bij Bandung.

De eerste die genoemd wordt is Gerhard Willem Hellekamp. In 1917 in Aalten geboren. In 1930 verhuisde
het gezin naar de boerderij 'Nieuw Winkel' in Vragender. Gerhard had één zus. Hij was de enige zoon.
Tijdens de mobilisatie werd hij opgeroepen om zijn
dienstplicht te vervullen maar om de veertien dagen
mocht hij drie dagen naar huis om zijn invalide vader
te helpen bij het zware boerenwerk. Twee dagen
voor de oorlog uitbrak, 8 mei, was hij nog thuis geweest. Hij was ingedeeld bij de zware infanterie in de
omgeving van Rhenen. Op 13 mei werd er hevig gevochten. De overmacht was te groot en de tien mannen waar Gerhard toe behoorde gaven verscheidene
keren aan dat ze zich wilden overgeven. Toen de vijand het vuren staakte bleek dat zeven van de tien
waren omgekomen. Onder hen Gerhard.

Tot slot de naam van Evert Heusinkveld. Geboren in
1911. Had twee broers en drie zussen. Hij nam de
zaadhandel van zijn vader over, de broers de boomkwekerij en bloemisterij. In zijn pakhuis had Evert
een Rotterdammer aan het werk, een onderduiker.
Vermoedelijk door verraad werd Evert daarvoor opgepakt op 1 mei 1944. Via het gemeentehuis in Lichtenvoorde en het gebouw van de SD in Arnhem
kwam hij in Vught. In een cel naast die van Joop Kruip
die ook op 1 mei was opgepakt. Evert doorstond de
verhoren zonder te reppen over de onderduiker. De
rechtbank veroordeelde hem tot werken in een concentratiekamp. De omstandigheden, het eten en de
medische zorg waren bijzonder slecht. Evert overleed
aan de gevolgen hiervan op 9 februari 1945. De Evert
Heusinkveldstraat herinnert ons aan deze moedige
man die weigerde verraad te plegen.

Dan de naam van Gerhard Johan Hillen. In 1914 geboren in Lichtenvoorde. Na de lagere school ging hij
aan het werk bij 'Hulshof's Leder en Metaalwarenfabriek'. Wat later begon hij een eigen bedrijfje, een
bezembinderij. Kort voor het uitbreken van de oorlog
trouwde hij met Christina Engels. Ze kregen een
dochter. Tijdens de bezetting, kort na het instellen
van de arbeidsinzet, werd hij naar Duitsland gestuurd
waarnaar hij, na een verlofperiode, niet terugkeerde.
Dit werd gezien als verzet. Ook door de politieagent
die zijn papieren controleerde na aanhouding in de
Rentenierstraat. Hij werd gearresteerd en naar Winterswijk gestuurd. Vandaar naar Amersfoort waarna
transport naar Duitsland volgde. Hij kwam in een
kamp terecht waar zijn gezondheid sterk achteruitging. Op 22 november 1944 is hij daar overleden.
Iemand uit Rotterdam die te werk was gesteld op het
plaatselijke kerkhof schreef de familie Hillen dat hij
Gerhard daar begraven had.

Vijf namen. Een handvol. Een handjevol van al die
namen. Van al die mensen, mannen en vrouwen, die
het staan voor de goede zaak met de dood moesten
bekopen. Op 4 mei staan we hierbij stil. En we realiseren ons dat het nog steeds gebeurt. Dat nog steeds
mensen hun leven geven. Mensen met een naam.
Niet alleen gegrift in steen of ander materiaal. Maar
ook gegrift in de palm van Gods hand.
Marja Koster
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Paulus
In een serie preken over Paulus’ eerste brief aan Timotheüs stuitte ik in hoofdstuk 2 op een weerzinwekkend beeld van de vrouw. Volgens de apostel
dient zij ingetogen gekleed te gaan en zich gehoorzaam door mannen te laten onderrichten, want zij
kwam ná Adam, op de tweede plaats, ter wereld en
liet zich bovendien verleiden. Laat zij blijven bij het
moederschap. Verbijsterd besloot ik om met Paulus
op de vuist te gaan, op de manier van het psychodrama. Zelf speelde ik tevens de rol van Paulus en
stelde me daarbij een- en andermaal op een andere
plaats in de kerk op. Hier volgt ons ‘gesprek’.

(ik) Besef je, Paulus, wat de gevolgen zijn geweest;
dat nog vandaag de dag, in orthodoxe kringen,
vrouwen met een mal hoedje op naar de kerk moeten;
dat op allerlei plaatsen een verbod geldt
tegen make up, korte rokken en blote armen en benen;
dat nog altijd vrouwen uit het ambt geweerd worden,
kortom dat de vrouw na 20 eeuwen christendom
godbetert als tweederangs schepsel geldt.
Maar zelf heb je toch die prachtige regels geschreven
in Galaten 3 vers 28, dat er in Christus geen onderscheid
meer is tussen Jood en Griek, tussen slaaf en vrije
of tussen mannelijk en vrouwelijk.

(ik) Paulus, dat je als een rabbijn redeneert vergeef ik
je, zo van: eerst werd Adam geschapen en toen Eva,
en dat je van die volgorde een rangorde maakt.
Zo heb je kennelijk leren denken.
Maar dat je alle vooroordelen van je tijd overneemt:
de vrouw als verleide en verleidster,
dat kun je als apostel niet maken.
En dat je haar veroordeelt tot de kinderen en de keuken, dat was bij Jezus heel anders. Immers reeds in
de begintijd van het christendom vervulden vrouwen
leidende rollen.
Uit je eigen brief aan de gemeente in Korinte weten
we dat vrouwen in de diensten hardop baden en
profeteerden.
En nu wil jij haar weer het zwijgen opleggen?
Die vreselijke ingetogenheid die jij vrouwen aanpraat,
wat voor beeld heb jij eigenlijk van de vrouw,
mag ze dan nooit eens uitgelaten zijn, fel, wild?
Ben jij daar soms bang voor in vrouwen?

(Paulus) ik blijf trouw aan het uitgangspunt dat de
vrouw
evenzeer als de man erfgenaam van de genade is,
maar wij waren niet in de positie om daar meteen
maatschappelijke consequenties uit te trekken.
Daar waren wij nog niet aan toe; alles, de hele cultuur
verzette zich daar tegen. Probeer dat toch te begrijpen!
Maar nu nog wat. Als jullie het lef hebben
om na 20 eeuwen evangelieprediking
de vrouw er nog langer onder te houden,
door je op mij te beroepen, dan word ik kwaad.
Ik heb je uitgelegd: wij waren toen niet
in een positie om voor vrouwen en slaven
de volle consequenties uit het evangelie te trekken.
Maar jullie kunnen dat wel.
Wee jullie als je in deze tijd de lijnen
van het evangelie niet ten volle doortrekt.
Want de komst van Gods koninkrijk betekent nu al
vrijheid voor mannen en vrouwen.
In Christus mag de vrouw als vrouw er helemaal zijn.

(Paulus) Daar was ik inderdaad in de kerk bang voor.
In Korinte is het uit de hand gelopen:
de mensen raakten in extase, iedereen praatte door
elkaar,
ze waren high en de vrouwen waren het ergst,
met losse haren en provocerende kleding.
Vergeet niet, wij waren een verdachte minderheid,
wij konden ons niet veroorloven dat de christenen
in opspraak werden gebracht.

Hierop volgde applaus, de enige keer
in mijn loopbaan als predikant.
Paul Oskamp
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Samen geloven

Gebed van de maand

Samen geloven is opstaan en wagen,
hand in hand meedoen met Gods avontuur;
regenboog, vergezicht, omzien en dragen,
spelen met woorden en water en vuur.

In deze rubriek iedere maand een bijzonder gebed.
Deze keer een bezinningstekst over bidden. Het komt
uit de middagviering, met een viering van de maaltijd
van de Heer, op Goede Vrijdag. Een gedicht:

Samen geloven is mensen ontmoeten
laatste als eerste en minste het meest.
Zingen en bidden met handen en voeten
meer dan je denkt wordt geloven een feest.

Een heel gewone man,
liep zomaar door de straten
Een ieder die Hem zag,
kon zomaar met hem praten.
Toch was Hij niet gewoon.
Men zei: Hij is Gods Zoon

Samen geloven zo kom je te boven
pijn om gemis en steen van verdriet.
Kun je weer proeven en ruiken en voelen
Gods koninkrijk, dat komt als een lied.

De blinden liet Hij zien.
Verlamden liet Hij lopen.
En al wie Hij genas zag
wie Hij ten volle was
Oprecht en zo gewoon.
Een toonbeeld van Gods Zoon.

Samen geloven geeft meer dan gewone
kleur aan het leven van ons allemaal;
maak onze harten en huizen herbergzaam;
laat ons weer meespelen in Gods verhaal.
Samen geloven is niet meer geloven
dat steeds het recht van de sterkste wint.
Kerk zonder drempels met mensen die samen
delen en bidden en worden als kind.

Hij stierf aan ’t kruis. Stond op uit het graf,
en nam daarmee onze zonden af
Die heel gewone man,
loopt niet meer door de straten.
Maar een ieder die het wil,
kan toch nog met hem praten.

Samen geloven met vallen en opstaan;
dan kom je handen en ogen tekort;
raak je verbonden en ben je gezegend,
als je verwonderd en menslievend wordt.

Cobie Verheij-de Peuter,
bron: gedichtensite.nl
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Passion Lichtenvoorde 2017

Passion Lichtenvoorde - Kids

Passion Lichtenvoorde wil er zijn voor iedereen.Dat
dit gelukt is blijkt uit onderstaande reactie. Waarom
Passion Lichtenvoorde? Daarom dus!

Aan Passion Lichtenvoorde deden, naast leerlingen
van Marianum, ook kinderen mee van de basisschool:
de Frans ten Boschschool.
Juf Gusta Marneth, de juf van de kinderen , vroeg de
kinderen om er iets over te schrijven. Juf
Gusta heeft de verhalen puur gelaten: de spellingsfouten zijn er niet uitgehaald.

‘12 April ben ik naar The Passion 2017 geweest. Na
een woordje van onze burgermeester gingen er gedachtes door mijn hoofd die ik toch met de wereld
delen wil. Ik geloof, maar niet in Jezus, toch greep het
schouwspel mij vast. Ik hoop op vrede, en net als
ieder ander hoop ik op begrip. Wacht ik op verdraagzaamheid net als jij.
Ik vind dat ieder zijn geloof mag hebben want daardoor wordt niemand slecht. Slecht word je door daden van kleine tot groten. Zodra je daad gericht is tot
kwetsen van een ander of zelfs verwonden of doden
heb je toch iets niet goed begrepen.
Terwijl ik deze gedachten liet dwalen in mijn hoofd
keek ik naar mijn zoon die daar trots stond te zijn,
voor hem was het een belangrijke avond.
Mijn blik dwaalde af naar de groep mensen voor mij.
Ouderen, jongeren, kinderen, ze stonden daar en
probeerden iets te zeggen tegen ons. Voor mij was
deze boodschap niet waar The Passion voor stond.
Ik geloofde immers niet in Jezus.

Hallo ik ben Laura Ansink van de Frans ten Bosch
school en ik heb mee gedaan aan de Passion ik ga er
nu wat over vertellen.
We hadden een kleine rol maar we mochten wel mee
kijken bij de repetities en voor dat het begon toen
iedereen opgemaakt werd dat was wel heel interessant. Maar toen de eerste keer bij de repetities toen
ging de gene die jezus speelde heel erg schreeuwen
(hij acteerde wel) en bijna alle kinderen schrokken
dat was wel heel erg grappig. Soms moesten we heel
lang wachten maar dat maakt niet uit. Ik vond het
tenminste heel leuk. Dit was mijn korte verhaaltje.
Hallo ik ben Esmée Susebeek,
Ik vond het héél erg leuk om het liedje Kijk om hoog
mee te zingen!!! Ik schrok wel heel erg toen Jezus
voor de eerste keer achter de schermen schreeuwde
(eigenlijk bijna iedereen van groep 7)!!!
Het was erg bijzonder om mee te doen aan de Passion!!!En had echt niet verwacht dat ik ooit mee zal
mogen doen!!!
Groetjes van Esmée☺

De groep had fakkels bij zich, voor bepaalde jongeren
was dat behoorlijk spannend. Eén van de jongeren
moest zijn fakkel inleveren omdat hij op was, de teleurstelling was groot. En nu komt het waar dit verhaal eigenlijk overgaat.
Een oudere man in de groep gaf zijn fakkel af. Ik keek
verbijsterd toe en bedacht dat dat de beste les was
die ik die avond kon leren. Later begreep ik dat die
man ook iets speciaals heeft gedaan om The Passion
te realiseren. Maar wat die man op dat moment deed
leerde hij mij meer dan wat hij mij ooit heeft kunnen
vertellen. Het was zo vanzelfsprekend zo klein maar
ook Jezus begon klein.

We vonden het heel leuk en een hele bijzondere ervaring.We vonden het best spannend toen we op
moesten.Maar eerst werd ons haar gedaan en we
kregen ook nog make-up dat was heel leuk.
Het was heel leuk en supergezellig en iedereen was
aardig.Toen we op moesten vonden we het minder
spannend dan gedacht.En we schrokken van Jezus, hij
kon goed acteren, net als de rest.
Groeten Maaike en Jasmijn

Een gebaar zegt inderdaad meer dan 1000 woorden.
Zo werd The Passion 2017 voor mij een moment van
begrip en verdraagzaamheid’.
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Jonas: ik vond het heel leuk bij de Passion. En vooral
de foto met Jezus.
Jardi: ik vond het ook heel leuk ik vond de mensen
die meewerkten ook heel aardig.
Ik vond het stukje wanneer Jezus boos werd heel
leuk, ik kon mijn lach nauwelijks inhouden.
Jonas en Jardi: het was soms lang wachten maar voor
de rest super leuk!!!

AKZ-kerkdienst
Zondag 7 mei is er in de Johanneskerk om 10.00 uur
een Anders Kerk Zijn kerkdienst (AKZ). Muzikale medewerking is er van de Cantorij en een combo o.l.v.
Johan Meerdink.
We gaan in muziek enkele eeuwen terug in de tijd,
naar de periode van het ontstaan diverse inspirerende gospelliederen. In de overdenking horen we over
ene Newton. Welke? Kom daarvoor op 7 mei naar de
Johanneskerk! Iedereen is van harte welkom!

Ik vond het heel indrukwekkend om mee doen met
de Passion, wat kon Jezus goed acteren.Ik vond het
een hele bijzondere ervaring, als ze ons nog een keer
vragen zou ik geen nee zeggen. Ook respect voor hoe
het in elkaar was gezet en hoe alles perfect verliep. Ik
ben blij dat ik mee kon doen.
Groetjes Maud groep 7 Frans Ten Bosch

Hij was een Jood

De Passion
Eerst moesten we bij het witte kerkje komen en werden we opgemaakt. Daarna gingen we naar buiten en
moesten we in een rij staan. Voor ons was het witte
kruis. En toen gingen we lopen, we waren bijna bij
het plein en toen moesten we blijven staan daar,
want toen werd alles uit gelegd over het verhaal.
Daarna gingen we lopen naar het Marianum en gingen we naar binnen we moesten heel stil zijn want ze
waren al bijna begonnen. Toen moesten we naar de
kleed kamer. Toen weer terug naar dat andre kamer
en toen moesten we stil zijn. Het was echt super leuk
Groetjes Norie

Hij, Die droeg mijn zonden,
die mij redde van de dood,
die mijn pijn droeg in Zijn wonden,
zonder klacht,
Hij was een Jood.
Hij, Die wist van al mijn zorgen,
die mij tilde uit de nood,
en die in een nieuwe morgen,
stralend schijnt,
Hij was een Jood.
Hij, Die spoedig zal regeren,
die mij licht en leven bood,
Hem, die ieder zal vereren,
als de Koning,
was een Jood.
Hem, voor wie men zich zal buigen,
klein en groot,
die Gods liefde kwam getuigen,
werd geboren,
als een Jood.
Hij, Die alles heeft verdragen,
en ons in Zijn armen sloot,
Hij zal zeker van ons vragen,
wat wíj deden,
met de Jood.

Wij vonden het heel leuk.Alles verliep volgens plan en
iedereen heeft het goed gedaan, ook de mensen wie
de haren en make-up hebben gedaan.
De repetities waar ook heel leuk maar het leukste
stukje was toch wel toen Jezus boos werd, we
schrokken maar lachte diep van binnen we konden
het bijna niet inhouden.De stille tocht was leuk maar
het duurde wel lang, maar wat we toch het leukste
vonden was de Passion zelf.
Groetjes Tijs en Tjalle van de Frans ten Bosch

Hannah Maltha
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ri. Ok stond aoveral al an-egovvene dat Goeie Vri-jdag
alles dichte was. De Australiërs holdt wal van dee
tradities. 't Volkslied zal daor ok neet snel een politiek
agendapunt worden. Zelfs op ne Rodeo werd d’r deur
jong en old uut volle borst met-ezongene. Oorlogsherdenkingen werden daor trouw bezocht en 't is gin
vraoge of i-j wal of neet metzingt met 't volkslied. Dat
doot ze gewoon. Ze bunt trots op eur land en bunt d’r
ok heel makkelek in, um ow as butenstaonder d’r bi-j
te betrekken. Neet allene met de feestdage maor ok
op ne gewonen zondag. Bi-j iedere kerkdienst waor't
wi-j bunt ewest werde wi-j nao afloop uut-eneudigd
veur de thee of koffie. Ne taofel vol eigengebakken
cake en koekjes stond altied klaor. De mensen vonnen 't interessant um met ons te praoten, en wi-j
vonnen 't ok heel leuk um van hun van alles te heurn
en te leern. Dat zet ow dan ok wal an ’t denken.

GELEUF ’T NO MAOR
Ene grote familie….
't Veurjaor is noo toch wal een feit. Al bunt de nachten soms nog kold, 't zunneken en de veurjaorbleume
doot good hun beste. Wat een pracht sprunk d’r
aoveral weer uut de grond en uut de knöppe van de
beume. Dat is toch zo genieten! I-j heurt de vogels
weer van gat gaon en de hazen, kniens en reeën ligt
weer te zonnen in de weilanden. 't Is ok weer de tied
van de extra vri-je dagen rondom Paosen en de andere kerkelijke feestdagen, zoas Hemelvaartsdag en
Pinksteren. Tussendeur he'w nog Koningsdag en Bevrijdingsdag. Heerlek dat wi-j hier nog traditioneel
bunt en de feestdagen in ere holdt. Al wordt d’r wal
an eknibbeld, en dat vind ik persoonlijk heel jammer.
Wee wet noo nog wat Witte Donderdag inhöldt of
Goeie Vri-jdag? Um van Stille Zaoterdag maor ga neet
te praoten. In Aalten kriege wi-j dat nog wal met deur
de vespers en de diensten weet volgt, maor ik denke
dat d’r mensen genog bunt weet ga neet wet wat 't
allemaole inhöldt. D’r bunt bedrieve zat weet gin vrijaf meer geft met Goeie Vri-jdag. Zo bunt d’r vast ok
ne heleboel kindere weet 't Wilhelmus neet könt
zingen. Wi-j könt d’r verschillend aover denken, maor
't hindert niks at ze dat leert. Al zol 't betreffende
kind 't ooit allene maor gebroeken umdat 't een groot
sporter is ewordene. ’t Lik toch altied mooi at kampioenen ontroerd met könt zingen. Dat hef toch iets. 't
Hef ok iets, at wi-j as volk met mekare op Koningsdag
samen ons volkslied staot te zingen. Dat göf toch best
een biezunder geveul. De tradities in ere hollen en
samen arges veur staon, dat vind ik mooi. Samen de
christelijke feestdagen vieren in vri-jheid en dan ok
nog in de mooie veurjaorstied! Dat is toch genieten!
Dat holle wi-j d’r in, lik mien.

De Presbyterian Church, buiten en binnen

Wi-j waren de wintermaonden in Australië en Nieuw
Zeeland en daor hebt wi-j ne hoop met-emaakt en
heel völle ezene en edaone. Völle verrassende dingen
en mooie ontmoetingen. Een enormen reis deur de
beide landen weet ons nog heel lange zal heugen. Wij gingen daor ok iederen zondag naor de kerke hen en
naost mooie vieringen, ontmoet i-j dan ok andere
mensen en heurt en zeet weer 's wat anders. Zo ware
wi-j daor ok met de karstdage en dat was echt wal
anders. De belaeving was hetzelfde en de vieringen
kwamen op hetzelfde neer. Wat anders was, en veur
ons heel vrömd, was 't warme weer en de afwezigheid van onze kindere met dee speciale dagen. Wi-j
hebt ondanks da'j een soort toeschouwer bunt van
ow eigen karstfeest, mooie dagen ehad. 't Wordt
daor ok echt wal good evierd. Iederene hef zo’n betjen al vri-j vanaf 23 december en völle winkels, kappers en andere zaken bunt dichte tot en met 3 janua-

Op ne zondag in de adventstied ware wi-j in ne presbyteriaanse kerke in Port Augusta in Australië en
werde wi-j naotied uut-eneudigd veur de lunch. De
kerkgangers hadden allemaole wat met-ebracht en
zodoonde stond d’r ne grote taofel vol lekker aeten.
Wi-j hebt gezelleg met iederene epraot en 't gaf ons
een heel good geveul. Wi-j zeiden tegen mekare dat
zoiets in Aalten ok misschien wal ne kere gezelleg zol
waen. Neet allene met een PKN-jubileum maor zomaor nao ne gewonen dienst.
Op 1 meert wazze wi-j d’r weer, en 5 meert ginge wi-j
nao 4 maonden weer naor onze eigen kerke. Dat
veulen ok weer heel good. 't Was ne helen mooien
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dienst met an 't ende met 't uutlopen Aovendmaol.
Amio zong daorbi-j een heel mooi lied en ik werd d’r
heel warm en ontroerd van. De jeugd had bedacht
um nao 't Aovendmaol samen te lunchen en d’r
stond van alles klaor. Dat was veur ons een enorme
verrassing! 't Was heel lekker en veural heel gezelleg.
Wi-j hebt weer met verschillende mensen epraot en
de meesten wisten ga neet dat wi-j zo lange weg waren ewest. Ze hadden ons neet emist! Dat kan in onze
kerke zomaor gebeurn. I-j zeet mekare ok neet iederen zondag en een ander kan ok in een van de andere gebouwen zitten. Zo kan dat gaon in grote kerkgemeenschappen. Toch was 't fijn weer ‘thuus’ te
waen, al hebbe wi-j tiedens de reis hele fijne diensten
met-emaakt. Wi-j hebt mooie en biezundere mensen
ontmoet en fijne gesprekken ehad. In de naam van
de Drie-eenheid bu'w allemaole familie van mekare.
Of i-j noo in Aalten in een van de kerken zit of an de
andere kante van de wereld, Wi-j hebt aoveral familie zitten. Wi-j bunt allemaole kindere van één Vader
verbonden en gered deur 't kruus. Dat te beseffen is
geweldeg!
Aleid Bongen

PKN SOLIDARITEITSKAS 2017
Medio mei a.s. ontvangt u weer het jaarlijkse verzoek
voor uw bijdrage ad € 10,- aan de Solidariteitskas van
de PKN. Hiervan is de helft voor ons eigen gemeente
en de helft voor de Solidariteitskas van de PKN.
Het is al weer ruim 12 jaar geleden dat de kerkenfusie
heeft geleid tot de PKN en per 1 juli a.s. is het precies 10 jaar geleden dat de Hervormde gemeente en
de Gereformeerde kerk zijn samengegaan tot onze
Protestantse gemeente Lichtenvoorde .
De jaarlijkse bijdrage aan de Solidariteitskas was bij
de Hervormde leden al sinds mensenheugenis heel
gewoon, in vroeger tijden als bijdrage Generale Kas.
Sedert de invoering van de euro was dit € 10,00.
De Gereformeerde leden kenden dit niet.
Bij de totstandkoming van de PKN twaalf jaar geleden is nadrukkelijk besloten de bijdrage voor de
Solidariteitskas opnieuw in te voeren .
Het gevraagde bedrag per lid/dooplid is toen ook op
€ 10,00 gesteld en is dus in die twaalf jaar niet eens
gewijzigd.
De Solidariteitskas kan een extra steuntje geven aan
kerkgemeenten die incidenteel voor grote uitgaven
staan, denk o.a. aan restauraties van kerkgebouwen.
Ten behoeve van het gefaseerde restauratietraject
van onze Johanneskerk 1991-2006 zijn uit de Solidariteitskas ook meerdere bijdragen ontvangen.
Dus gewoon uit solidariteit.
Daarom willen wij de bijdrage aan de solidariteitskas
van harte bij u aanbevelen !

Agenda
03 mei
08 mei
10 mei
12 mei
17 mei
19 mei
22 mei
24 mei
25 mei
31 mei

Inloopmorgen
PVG middag
Inloopmorgen
Huwelijk fam. Oonk
Inloopmorgen
Open Tafel
Vergadering V&T
Inloopmorgen
Verg. Kerkenraad
Kledingbeurs
Inloopmorgen

09.30 uur
14.30 uur
09.30 uur
12.15 uur
09.30 uur
11.30 uur
10.00 uur
09.30 uur
20.00 uur
09.00 uur
09.30 uur

Namens college van kerkrentmeesters,
Frits van Lochem , penningmeester

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

Giften
Mevrouw G. Braam ontving een gift van € 10,=. Ontvangen via mevrouw J. Rouwhorst een gift van 10,=
voor de ouderling bloemendienst. Ontvangen voor de
PVG via mevrouw T. de Jongh € 10,=; via mevrouw A.
van Vliet € 5,=; via mevrouw G. ter Haar € 10,= en via
mevrouw J. ter Haar 2 x € 10,=.
Hartelijk dank!

Kledinginzameling
De kledinginzameling in de maand mei is op zaterdag
de 27e van 09.00 tot 12.00 uur in de Ni’je
Wehmerhof, Rentenierstraat 20.
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Mevrouw De Bruijn bedankte mevrouw Luiten voor
de uitvoerige uiteenzetting en wenste de aanwezigen
wel thuis. Tijdens de pauze hebben we onze jarige
voorzitster toegezongen. Tevens kwam ons uitstapje
naar Vragender ter sprake op 29 mei a.s. Afgesproken
werd dat ieder die vervoer heeft zelf naar Beneman
in Vragender gaat. Zo niet, dan verzamelen om 13.45
uur in de Johanneshof. Van daaruit wordt er voor
vervoer gezorgd. De middag begint om 14.00 uur.

Protestantse Vrijwilligers Groep
Op maandag 24 april hebben we een lezing gehoord
over het leven en werken en het geloof van een bijzondere gemeenschap De Amish.
De middag begon met koffie/thee en cake omdat
onze voorzitster, mevrouw De Bruijn, deze dag jarig
was.
Ze werd van harte gefeliciteerd door mevrouw Kip
namens de PVG en kreeg een bos bloemen aangeboden.
Hierna een welkom aan de spreekster op deze middag: mevrouw Luiten uit Aalten.
Mevrouw De Bruijn vervolgde met het lezen van een
Bijbelgedeelte Titus 3: 5 en 6 en een overdenking
hierover. De vernieuwende kracht van de Heilige
Geest gevolgd door gebed.
Hierna zongen we lied 477 vers 1 en 2.
Het woord werd daarna aan mevrouw Luiten gegeven. Ze vertelde dat ze enige tijd gewerkt had in de
christelijke boekhandel. Ze kwam daardoor in contact
met verschillende geloofsgemeenschappen. Ze werd
geboeid door het eenvoudige leven van De Amish en
maakte een reis naar Amerika. Naar de omgeving van
Lancaster (Pennsylvania), waar veel Amish wonen. Ze
kreeg toegang tot deze groep door medewerking van
de Mennonieten, omdat de Amish een gesloten
groep is. Kenmerkend is de eenvoudige en aparte
kleding met vaststaande kleuren. Mannen dragen
hoeden en vrouwen gebedskapjes. Getrouwde mannen dragen baarden en geen snorren. Alles is geregeld via vaste voorschriften. Ze gaan uit van de Bijbel
“Der Ordnung”. Aangewezen personen lezen uitgezochte Bijbelgedeelten, deze worden letterlijk genomen. Aan het hoofd staat de bisschop, deze wordt
door de gemeenschap en voor het leven gekozen.
Nederigheid en gelatenheid is hun kenmerk. Van de
vaste regels mag niet worden afgeweken. Bij overtreding moet ten overstaan van de gemeenschap schuld
worden beleden. De “martelaarsliederen” worden
zonder muziekinstrumenten gezongen. Ze hebben
speciale liedboeken. Vervoer gaat per koetsje (buggy). Ze zijn zelfvoorzienend en maken bijna alles zelf.
De meesten zijn boer en ze verkopen hun producten.
De dienst vindt één keer per veertien dagen bij toerbeurt plaats in een huis. Het begint ’s morgens om 8
uur en duurt drie en een half uur. Daarna wordt er
koffie gedronken en gegeten. De verdere dag worden
er spelletjes gedaan. In en om het huis ziet alles er
piekfijn en verzorgd uit. De inrichting van de keuken,
dat het belangrijkste vertrek is, is bij ieder huis hetzelfde. De meubels zijn van hout. De blijschap van het
geloof is niet altijd aanwezig mede omdat ze niet
zeker weten of ze behouden worden. Hierdoor is er
een bepaalde angst. Dit is een kleine indruk van hun
natuurlijk veel meer omvattend leven.

Namens alle medewerkers een hartelijke groet,
Nonja Kip

Afsluiting PVG-seizoen
29 mei a.s.
in zaal Beneman te Vragender.
Opgeven bij mevr. N. Kip

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.

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
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Kindernevendienst
Pasen is weer voorbij
We volgen Jezus op weg naar hemelvaart en pinksteren. Nadat Jezus is gestorven aan het kruis is hij opgestaan uit het graf, de steen voor het graf was weg.
Daarna hebben verschillende mensen Jezus gezien,
hij zag er anders uit, maar de discipelen herkenden
Jezus aan de wonden die hij had op zijn lichaam. Met
hemelvaart denken we aan Jezus die afscheid nam
van de discipelen om naar de hemel te gaan .

We hebben eieren gezocht in de kerk,
We hebben eitjes geverfd, geplakt en geknipt en een
eieren mobile gemaakt.
We hebben het verhaal van Jezus gehoord, Jezus is
gestorven aan het kruis maar na drie dagen weer
opgestaan.
Heb je het al gezien buiten bloeien alweer de pinksterbloemen. Dit plantje heet zo omdat die bloeit
rond pinksteren.

Schrijf de volgende data op de kalender:

7 mei akz / kindernevendienst
3 juni pinksteren /kindernevendienst
11 juni kliederkerk.
Groetjes van de leiding van de kindernevendienst

17

geschiedenis verbindt Nederland met Suriname, maar
ook Gods Woord, op een bijzondere manier!

Nederlands Bijbelgenootschap
Gods Woord in het Surinaams?
Wat was de eerste taal die gesproken werd op aarde?
Niet het Hebreeuws, volgens de voorzitter van het
Surinaams Bijbelgenootschap. Het is het Surinaams –
bedenk maar eens hoe Adam zijn vrouw noemde in
Genesis 2:20. In Suriname begroet je elkaar op straat
met E fa, ‘hoe gaat het?’

NBG gaat het land in met presentatie ‘Bijbellezen
met kinderen’
Welke bijbelverhalen lees je wel en niet met kinderen? Hoe houd je rekening met de verschillen tussen het ene en het andere kind? Over dit soort vragen gaat de presentatie ‘Bijbellezen met kinderen’
die het Nederlands Bijbelgenootschap (NBG) aanbiedt aan ouders en kinderwerkers.
De presentatie wordt zowel in Nederland als in
Vlaanderen gegeven en is aan te vragen bij het NBG:
www.bijbelgenootschap.nl/presentatie.

Van de 500.000 inwoners van Suriname is ongeveer
een derde christelijk. En er worden acht talen gesproken (de dialecten niet meegeteld): Sranan Tongo
(Surinaams), Javaans, Hindoestaans, Saramaccaans,
Aucaans, Karibs en Arowaks. En natuurlijk ook nog
Nederlands – de officiële taal van de school en de
politiek. De talen vormen een afspiegeling van de
roerige geschiedenis van het land.
Het probleem is: er is geen taal die iedereen spreekt.
Sranan Tongo en Nederlands komen het dichtst in de
buurt. Maar in de binnenlanden zijn dorpen waar een
van de kleinere talen gesproken wordt. Het SBG
maakt, met ondersteuning van andere bijbelgenootschappen en bijbelorganisaties, bijbelvertalingen in
die talen.

De Nieuwe Bijbelvertaling lees je nu ook als paperback
De meest gebruikte bijbel van Nederland is nu ook
verkrijgbaar als paperback. Deze lichte en compacte
uitgave (€ 14,95) van de Nieuwe Bijbelvertaling is
bijzonder geschikt om cadeau te geven.
Negen inspirerende teksten voor op een geboortekaartje
Veel mensen zetten een bijbeltekst op het geboortekaartje van hun zoon of dochter. Welke mooie teksten kun je daarvoor gebruiken? En welke teksten
kun je sturen als je vrienden, buren of familieleden
wilt feliciteren met hun kind? Roelien Smit, vertaler
en bijbelwetenschapper van het Nederlands Bijbelgenootschap, zet er negen op een rij in haar blog op
debijbel.nl .

Nieuwe Testament
Het Nieuwe Testament is inmiddels in zeven van de
acht talen beschikbaar. We horen bijzondere verhalen – juist ook over de dorpen waar de ‘kleinere’ talen gesproken worden: Als Gods Woord in de eigen
taal klinkt (bijvoorbeeld door een ‘proclaimer’ op
zonnecellen, een soort MP3-speler) raakt het de harten van mensen diep. De kerken in de binnenlanden
groeien, net als de vraag naar het afmaken van de
vertalingen: ook het Oude Testament moet vertaald
worden, en dat is een grotere klus dan het Nieuwe
Testament.

Spreekwoorden uit de Bijbel: Druiven geven stroeve
tanden?!
Heeft iemand wel eens tegen je gezegd: ‘Als de ouders onrijpe druiven eten, krijgen de kinderen stroeve
tanden’? Het is een spreekwoord dat in de Bijbel
gebruikt wordt. Het komt zelfs twee keer voor: in
Jeremia 31:29 en in Ezechiël 18:2. Roelien Smit, vertaler en bijbelwetenschapper, schreef een lezenswaardige blog over dit spreekwoord op debijbel.nl.

Bijbel in Gewone Taal
En dan het Nederlands: Het is een bijzondere ervaring dat je in een Zuid-Amerikaanse stad, vol tropische vogels en met tropische temperaturen en regen,
‘gewoon’ Nederlands kunt spreken …

Namens de werkgroep van het NBG
Ineke Beestman-Hoitink

Het Surinaams Bijbelgenootschap presenteerde onlangs een eigen editie van de Bijbel in Gewone Taal
(BGT). In veel kerken gebruikt men op zondag de
NBG-vertaling 1951, maar de BGT krijgt een warme
ontvangst als thuisbijbel, vanwege de directe taal en
het aansprekende taalgebruik.
Komend najaar gaan we het precies andersom doen:
Dan presenteren SBG en NBG samen de Sranan Tongo Bijbel in Nederland. Niet alleen een ingewikkelde
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Hofesch 23, 7131 TC Lichtenvoorde
tel. 37 41 20
koster@pkn-lichtenvoorde.nl

Het volgende nummer. . .
komt uit in de week voor zondag 4 juni 2017. Kopij
moet uiterlijk maandag 22 mei 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
Bezorging: J.G. te Bokkel, tel. 0544- 37 27 79

Beheer Johanneshof: Ph. de Bruin – de Bruijn
Klaasbos 1, 7131 SZ Lichtenvoorde
tel. 06-21376237
johanneshof@pkn-lichtenvoorde.nl
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 der Meer de Walcherenstraat 10
7131 EN Lichtenvoorde
tel. 37 47 23
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

Koster kerkgebouw : G. W. van Lochem
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Kerkdiensten
zondag 7 mei
10.00 uur ds. J.J. Hinkamp

akz dienst m.m.v. cantorij
welkom: mevrouw Ton
deurcollecte: missionair werk en kerkgroei

zondag 14 mei
10.00 uur ds. D. van Alphen, Warnsveld

welkom: de heer Ter Horst
deurcollecte: pastoraat

zondag 21 mei
10.00 uur mevrouw G. Braam

welkom: mevrouw Houwers
deurcollecte: koffie Johanneshof

zondag 28 mei
10.00 uur ds. J.J. Hinkamp

heilig avondmaal
welkom: de heer Baarsma
deurcollecte: plaatselijk kerkenwerk

zondag 4 juni
10.00 uur ds. J.J. Hinkamp

pinksteren
welkom: mevrouw Meijer
deurcollecte: kia zending

kindernevendienst: 7 mei en 4 juni

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