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In dit nummer:
Kerkcafé Johanneshof
Bouwen aan je levenshuis
Vrijwilligersavond
Geleuf ’t no maor

Pasen
Er wordt een nieuwe dag geboren
van knoppen, die op springen staan,
en langzaamaan de groene jasjes
voor lentekleuren opengaan.
De Schepper strooit Zijn tinten
kwistig bij dit ontluikend lentefeest
en wie van ons kan nog vermoeden
dat het ooit winter is geweest.
uit: Lente, Frits Dreubel

Eigenlijk zou je christenen, die aanhangers van de
weg, ook wel 'mensen van het stilstaan' kunnen
noemen. Stilstaan bij al die verhalen die we gekregen
hebben. Stilstaan bij al die geheimen die we gekregen

Stilstaan is achteruitgaan.
Stilstaan is achteruitgaan. Dus vooral blijven
draven. Vierentwintig uur per dag als het kan.
Zeven dagen in de week. Ook al kan je er geen
crisis mee voorkomen, alle winkels open op
zondag, dag en nacht fabrieken die draaien, en
vooral snel, heel snel.

hebben. Om er na even stilstaan weer mee op weg te
gaan. Zoals Jezus op weg ging. Op de weg. Om onderweg af en toe stil te staan bij wie hij tegenkwam.
Lammen en blinden. Weduwen en wezen. Kinderen.
Een man bezeten door geesten. Een vrouw door de
samenleving veracht. Een tollenaar die zich verstopte
in en boom. Als mensen zo stilstaan als hij deed, als
mensen de anderen zien staan, dan is er een wereld
te winnen. Als mensen zo stilstaan komt het leven tot
zijn recht.

Wel een rare kop: stilstaan is achteruitgaan. Raar
boven een rubriek die als motto heeft 'om bij stil te
staan'. Is stilstaan nu echt zo slecht?

Af en toe even een blik over je schouder. Even terugblikken. Ontmoetingen. Mensen bij wie je even stilstaat. Mensen die even bij jou stilstaan. Om daarna
weer vooruit te gaan. De toekomst in. Een toekomst
zoals God die bedoelde. Niks achteruitgang. Wij zijn
mensen van de weg. Mensen van het stilstaan. En
mensen van de toekomst. Gods toekomst.
marja

We hebben net veertig dagen stilgestaan. Niet letterlijk, maar figuurlijk. Stilgestaan bij het lijden van Jezus. Stilgestaan bij wie hij was. Bij hoe hij leefde. Bij
zijn laatste dagen hier op aarde. Bij hoe hij met mensen omging. Om daarna de stap te zetten naar Pasen.
Het feest van opnieuw beginnen. Van altijd weer
opnieuw op weg mogen gaan. Op de weg mogen
gaan. De weg van vrede en gerechtigheid. Van trouw
en liefde. Niet voor niets werden mensen in de tijd
van Paulus 'aanhangers van de weg' genoemd. Van
de weg die Jezus hun voorging.
Stilstaan kan zinvol zijn. Even pas op de plaats. Over
je schouder achterom kijken naar wat was. Erover
nadenken en uit het verleden meenemen wat bruikbaar is. Hoe zal je de bevrijding van 1945 ten diepste
kunnen beleven als je niet weet van de oorlog ervoor? Hoe zal je het wonder van een in bloei schietende boom beleven als je niet weet van de kale takken in de winter? Om hoe het was, door je dat in
herinnering te brengen, door daar even bij stil te
staan, krijgt wat je nu ziet, wat je nu ervaart, een
plek.

Laat dan uw stilte ook uw kracht zijn
en leef uw leven opgewekt.
Laat Gods genade u genoeg zijn,
die voor u uit zijn sporen trekt.
Hij is het zelf die ons voorziet;
wat ons ontbreekt ontgaat hem niet.

Stilstaan. Even achterom kijken over je schouder.
Even dat wat was in ogenschouw nemen. Om het een
plekje te geven en vervolgens weer op weg te gaan.
Dat hoort bij het leven. Dat hoort bij mensen. Wel
dit: zo stilstaan is iets anders dan stilstaan en je helemaal omdraaien, je rug naar de toekomst gekeerd,
je ogen enkel en alléén nog op het verleden gericht.
Dan zou er wel eens een waarheid in 'stilstaan is
achteruitgaan' kunnen liggen. Dan leef je naar het
verleden.

Zing maar en bid, en ga Gods wegen,
doe wat uw hand vindt om te doen.
Weet dat de hemel zelf u zegent,
u brengt naar weiden fris en groen.
Wie zich op God alleen verlaat
weet dat hij altijd met ons gaat.
(Liedboek, lied 906 vers 3 en 4)
2

Pastorpraat ds. Hinkamp

len met bijvoorbeeld de actie Kerkbalans? Het zijn
vragen die de komende tijd aan de orde komen.
Maar de beste reclame voor de kerk is natuurlijk als
iedereen er in eigen kring op een positieve manier
over praat. Mijn wens voor Pasen is dan ook dat het
woordje ‘enthousiasme’ ons daarbij de komende tijd
mag inspireren. Enthousiasme is namelijk afgeleid
van ‘en-Theos’: in God. De Heer is waarlijk opgestaan! Die opstandingskracht wens ik iedereen van
harte toe.

Na een aanloop van veertig dagen (plus nog
eens zes zondagen) is in de kerk nu de Paastijd
aangebroken. Tijd van nieuw leven, een boodschap van hoop! Het evangelie van Jezus Christus is niet over en uit! Het doek leek te vallen aan het
kruis op een tragische vrijdag. Maar drie dagen later
was daar het bericht: De Heer is opgestaan!
Dominee/dichter Hans Bouma vertelde er onlangs
over. Voor de tweede keer was hij te gast in onze
Johanneskerk, georganiseerd door de commissie
Vorming en Toerusting. Het werd een prachtige
avond over ‘de vrouw in de tuin’. Een boeiend programma met pakkende woorden en…. zeker ook door
de geweldige improvisaties van Johan Meerdink, op
klarinet en piano. Wat een genot om twee bevlogen
vakmensen zo bezig te zien met hun kwaliteiten!

met een hartelijke groet, Hans Hinkamp

Pasen - Lente
Er wordt een nieuwe dag geboren
van knoppen, die op springen staan,
en langzaamaan de groene jasjes
voor lentekleuren opengaan.

Enkele dagen later was er nog meer fraaie muziek. In
de lijdenstijd nam de Cantorij ons mee met mooie én
verrassende liederen. Het kan echt: bezinning met
vreugde en een (glim)lach! Dank aan de Cantorij voor
deze bijzondere dienst!

Zo gingen we de afgelopen tijd op weg, met ruimte
voor verdieping en bezinning. Die verdieping en bezinning zal blijven, ook nu de Paaszang mag klinken.
Als we als kerk belijden dat ‘de Heer is opgestaan’
dan kunnen we natuurlijk zelf niet achter blijven! Ook
als kerk mogen we er (op)staan!

De Schepper strooit Zijn tinten
kwistig bij dit ontluikend lentefeest
en wie van ons kan nog vermoeden
dat het ooit winter is geweest.
Zo wil God ook ons hart vernieuwen.
Het oude wordt teniet gedaan,
beginselen van blij geloven
reiken ons hun bonte kleuren aan.

Met het Paasontbijt, bezoek aan The Passion in Enschede en binnenkort ook weer een ontmoetingsavond voor jongeren kan moeilijk gezegd worden dat
we als kerk weinig doen. Daarom vinden we het
jammer dat dit soms nog te weinig bekend is. Met de
werkgroep Communicatie willen we daar meer gericht over nadenken. Hoe kunnen we nog beter laten
weten wat we als kerk doen? Hoe kunnen we mensen
op aansprekende wijze betrekken bij onze kerk, of de
kerkelijke activiteiten? Hoe kunnen we daar op inspe-

Uit het gedicht Lente, Frits Dreubel
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Pastorpraat Gaatske Braam

In memoriam Corry Aalbers – Bezemer

Bezoekwerk
Mocht u op korte termijn bezoek op prijs stellen, dan
kunt u dit rechtstreeks aan mij via de mail gaatskebraam@kpnplanet.nl , telefonisch 0612 222 059, of
via uw ouderling of contactpersoon laten weten.

Elf maanden na het overlijden van vader en
opa Wim Aalbers moesten de kinderen en
kleinkinderen nu hun moeder en oma, Corry
Aalbers loslaten. Op het overlijdensbericht
stonden de woorden: “Hen die ik lief heb, verlaat ik om hem die ik lief had terug te zien. “
Corry Aalbers werd op 17 januari 1932 geboren
in Lichtenvoorde en heeft hier haar hele leven gewoond. Ze hield van gezelligheid, spelletjes doen,
raadseltjes maken en oplossen. Ze hield van eenvoud,
gewoon zijn zoals je bent, aldus door de kinderen
verwoord. Na het overlijden van haar man zag je haar
steeds magerder worden. Onderzoeken volgden en
daaruit bleek dat ze erg ziek was. Tot het laatst hoopte ze beter te worden. Ze dacht niet 'hoe lang nog te
leven,' ze dacht in kansen, maar zei ook, "wat gebeuren moet, moet gebeuren". Corry Aalbers was een
vrouw die niet liet merken wat er aan de hand was.
“Ik laat me niet gauw kennen want zo ben ik niet.” Zo
vertaalt Karel Eykman de eerste zin van Psalm 139, de
Psalm waarvan we tijdens de afscheidsdienst een
gedeelte hebben gelezen. Een Psalm die verwoordt
dat God je ten diepste kent, met je meetrekt en betrokken is. Troostende woorden, vooral in periodes
die moeilijk zijn. Periodes die ook Corry Aalbers kende, als dierbaren om je heen wegvallen door de dood,
je na de intensieve zorg voor je man ook hem moet
missen, als je zelf een ziekteproces moet doorlopen.
Ondanks dat bleef ze haar humor bewaren, droeg
haar ziekbed moedig en kon, dankzij de goede zorg
van kinderen, kleinkinderen en thuiszorg in haar eigen huis overlijden. 26 Februari mocht ze gaan naar
God, die ook voorbij de grenzen van de dood erbij is.
Dat dit de familie tot troost mag zijn. Ook wensen we
een ieder bij wie ze een lege plek achterlaat, Gods
kracht bij het verwerken van dit verlies.

Meeleven met
Meeleven met de zieken thuis of in het verpleeghuis,
met hen die een gemis te verwerken hebben, met
hen die zorg kennen. Heel veel sterkte, kracht en
Gods zegen gewenst.
Met de jarigen van deze maand en degenen die een
huwelijksjubileum te vieren hebben, een hele fijne
vierdag gewenst.
Met degenen die zich voorbereiden op een overgang
naar een volgend schooljaar, zich voorbereiden op
een examen, veel inspiratie gewenst.
Met degenen die in spanning zijn over de hoeveelheid zorg die ze nog kunnen ontvangen.
Met hen die zorg hebben over hun baan, dat er mensen om hen heen staan die er voor hen zijn.
Met Pasen mag Lied 620 voluit klinken!
Hier onder de verzen 1, 11 en 12

Hoor aan, gij die Gods kinderen zijt:
der hemelen hoogste majesteit
verrees vandaag in heerlijkheid.
Halleluja.
Wij vieren 't feest van Pasen weer,
en brengen alle lof en eer
aan onze opgestane Heer.
Halleluja.
Voor alles wat Hij heeft gedaan,
roepen wij God ootmoedig aan
nu onze Heer is opgestaan.
Halleluja.

Gaatske Braam

Met een bemoedigende groet,
Gaatske Braam
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In memoriam Lammie Naber-Jagt

In memoriam Hanna Mennink-Schuurman

Donderdag 26 februari liep de Johanneskerk vol voor
het afscheid van Lammie Naber-Jagt. De afgelopen
jaren moest ze geestelijk steeds weer wat inleveren.
De inbreng van haar (klein)kinderen gaf een herkenbaar en ontroerend beeld van deze moeder en oma.
Het was een moeder die in vroeger jaren zorgde en in
later jaren meer op verzorging was aangewezen.
Maar ondanks de zorgen deed het goed dat er tot het
einde toe gelukkig die momenten waren waarin ze er
weer was: herkenbaar, betrokken, zorgzaam... al
moest je dan wel zelf de koffie zetten

Op 27 februari kwamen we in de Johanneskerk bij
elkaar om het leven te gedenken van Hanna Mennink-Schuurman, een lieve en zorgzame moeder, oma
en overgrootmoeder. Het werd een dienst met veel
ruimte voor dankbaarheid. Dankbaarheid voor haar
hoge leeftijd van 91 jaar en voor haar opgeruimde
karakter. In de ‘herinneringen aan Oma‘ klonk de
warmte door van goede herinneringen.
Maar haar levensweg kende ook moeilijke momenten. Opgegroeid aan de Kamperweg, in het Vragender buitengebied, ondervond ze van heel nabij de
dreiging van de tweede wereldoorlog. Voor de inzet
voor onderduikers mocht ze later posthuum de YadVashem onderscheiding voor haar ouders ontvangen.
De verbondenheid met Israël en het Joodse volk is
altijd gebleven. Een bezoek aan Israël maakte dan
ook diepe indruk.

In onze kerkgemeenschap had ze jaren een vaste
vertrouwde plaats. Alhoewel de kerk aan de Nieuwe
Maat misschien toch wel meer háár kerk is geweest.
Maar ook al was ze naar hart en ziel gereformeerd ze
was zeker niet eenkennig. Ze paste goed in de Lichtenvoordse cultuur en kerkcultuur. Drenthe was haar
geboortegrond maar in de Achterhoek wist ze ook
prima te aarden. Ze was daarbij niet alleen zorgzaam
(binnen én buiten de kerk), maar hechtte er ook aan
om verzorgd voor de dag te komen.

Ze trouwde met Bernard Mennink, de buurjongen
van tegenover. Helaas stond de ziekte ALS een lang
levensgeluk in de weg. In 1966 werd Hanna Mennink
op 42 jarige leeftijd weduwe. Met veel inzet hield ze
een gezin met zes kinderen op de been. Een jaar later
verhuisde ze naar de Kardinaal de Jongstraat in Lichtenvoorde. Hier was het met vier kinderen (de oudsten waren al de deur uit) én haar ouders vast niet
heel erg ruim. Maar ze maakte er een thuis van.

Ze hield van de ontmoeting met anderen en mensen
voelden zich ook welkom bij haar. Haar leven kende
de nodige hoogte- en dieptepunten, een leven van
lief en leed. Trots was ze op de verrichtingen van
kinderen en kleinkinderen. Verdriet van het verlies
was er na het overlijden van haar man Geert. Zingen
hielp haar in tijden van lief en leed. Met de voor haar
(in een uitdrukking van de kinderen) typerende “Here-liedjes”. Ze zong in haar eentje, tijdens allerhande
werkzaamheden. En natuurlijk samen, bij het vroeger
koor SursumCorda en de Cantorij.

In later jaren heeft ze volop genoten van reizen door
allerlei landen. Al dan niet onder leiding van broer
Wim met wie ze een heel goede band had. Ze genoot,
als op de zondagochtend, na kerktijd, de deur openging voor de zoete inval. Dan kwamen de kinderen,
met of zonder aanhang, op de koffie.

Daarom klonk bij haar afscheid de bijbeltekst: “Zing
liederen om God te eren”. Of met de woorden van
een lied dat ze zelf graag zong: “ ‘k Heb geloofd en
daarom zing ik”. Haar stem is weggevallen, maar zal
doorklinken in de dierbare herinneringen, die het
leven kleuren. Lammie Naber-Jagt overleed op de
leeftijd van 85 jaar. Dat kinderen en kleinkinderen
troost mogen vinden in woorden van geloof, dat God
niet loslaat wat zijn hand begon.

Met haar beeldschermloep probeerde Hanna Mennink-Schuurman de liederen mee te zingen van de
dienst uit deze kerk. We mochten troost vinden in de
woorden van God: “Ik, de Heer, zal je redden, en jij
zult dat zien”. Dat dát wijkend perspectief, als een
belofte van God, een ander zijn, tot troost mag zijn
voor allen die haar zullen missen.
ds. Hans Hinkamp

ds. Hans Hinkamp
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Negen maanden diep verborgen.
Onbekend, maar wél bemind,
werd dit wondermooie kind
toevertrouwd aan jullie zorgen.

Geboortes Lichtenvoorde
Op 4 maart was het feest voor Lars en Hanneke Wessels, Ravelstraat 3 in Lichtenvoorde. De beschuiten
met roze muisjes konden worden gesmeerd! ‘Dankbaar, trots en blij’ zijn ze met de geboorte van een
tweede dochter: Evi. ‘Grote zus’ Merle is natuurlijk
ook heel blij met haar zusje. Van harte gefeliciteerd
met dit nieuwe leven en Gods zegen toegewenst!

Negen maanden mogen dragen,
koesteren, dit nieuw begin.
Onderdeel van je gezin,
dat je liefde en zorg zal vragen.
Negen maanden diep verborgen...
tot het leven zichtbaar werd;
(hoorbaar in een luid concert!)
als een wonder in de morgen.
Negen maanden in het donker.
Groeiend van het pril begin
tot een gaaf, voldragen kind,
dat als gáve werd geschonken!
Jelly Verwaal

‘Zo lief, zo mooi, zo bijzonder, zo niet te beschrijven
ons wonder!’ Deze mooie woorden schreven Ralph
en Linda Wessels, Lijsterbesstraat 11 in Lichtenvoorde, bij de geboorte van hun zoon Finn (Finn René
Theodoor). Na eerder verdriet om het vroegtijdig
overlijden van hun dochter Isa wensen wij hen van
harte alle goeds en Gods zegen toe!

Giften
Ontvangen via mevrouw Gaatske Braam € 20,= voor
de kerk. De heer G. van Lochem ontving € 50,= voor
de Johanneshof. Voor de bloemendienst: € 5,= via
mevrouw T. de Bruijn en € 10,= via mevrouw N.
Niewold. Voor het onderhoud van de kerk: € 10,= via
mevrouw J. ter Haar en € 10,= via mevrouw R. Tieltjes.
Hartelijk dank!
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Bloemengroet Lichtenvoorde

Bloemengroet Groenlo

De bloemen uit de kerk zijn, als groet van de gemeente, gebracht bij:
22 feb. mevr. Florij – Lorijn
Varsseveldseweg 7/10.
1 mrt. fam. Ter Haar
Middachtenstraat 41.
8 mrt. mevr. Van der Kieft
Huininkmaat 13.
15 mrt. fam. Lensink
Varsseveldseweg 60 b.
22 mrt. fam. Twigt - Naber
Irenestraat 31.

In de maand februari 2015 zijn de bloemen met een
groet van onze gemeente bezorgd bij:
1 februari
8 februari
15 februari
22 februari

Verjaardagen Lichtenvoorde
16 april mevr. H.A. Beernink - Heuzinkveld
Bilderdijkstraat 5
7131 NH, 79 jaar.
16 april mevr. T. Gillissen - Heesbeen
Rossinistraat 10
7131 GH, 85 jaar.
16 april mevr. J.A. Hondorp - Hijink
Nieuwe Maat 3a
7131 EK, 89 jaar.
21 april mevr. J.W. Oortgiese - Stemerdink
Lievelderweg 22 a
7131 MC, 87 jaar.
22 april mevr. G.E. Holsbeeke - Neerhof
Switbertushof 29
7131 TA, 93 jaar.
22 april de heer G.H. te Kronnie
Antoniushove kamer 105
7131 CW, 89 jaar.
Begin mei zijn jarig:
1 mei de heer G.B. Schieven
Anton Mollemanhof 34
7136 MS, 76 jaar.
2 mei mevr. G. Geessink - Scheepers
Oostermeenstraat 1
7134 RK, 78 jaar.
2 mei de heer B.H. Scholten
Patronaatsstraat 16/05
7131CG, 86 jaar.

de heer H. Vennebekken
de heer F. Boschker
de heer H. Lammers
mevrouw G. Florijn

Agenda Lichtenvoorde
01 april
02 april
03 april
04 april
08 april
13 april
15 april
16 april
17 april
20 april
22 april

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 aandacht is welkom voor zieken
en andere gemeenteleden die een steuntje zeer op
prijs stellen.

29 april

Inloopmorgen
Witte Donderdag
Kerkdienst
HA Johanneshof
Evangelielezing
Paaswake
Inloopmorgen
PVG vergadering
Inloopmorgen
Bloemschikken
V&T Pastor Leijenhorst
Open Tafel
PVG middag
KRM vergadering
Inloopmorgen
Ouderlingenberaad
Inloopmorgen
Vergadering V&T

09.30 uur
19.30 uur
15.00 uur
19.30 uur
22.00 uur
09.30 uur
14.00 uur
09.30 uur
19.30 uur
20.00 uur
11.30 uur
14.30 uur
20.00 uur
09.30 uur
20.00 uur
09.30 uur
10.00 uur

Agenda Groenlo
Moderamen
Kerkenraad
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8 april 2015, 20.00 uur
22 april 2015, 20.00 uur

De diaconie van Lichtenvoorde heeft het
volgende project ondersteund:

12 april

Kindernevendienst

Jongerenwerk in Oost-Groningen

19 april

Pastoraat

Het Neon jongerenwerk met jongerencentrum
’t Schienvat is er voor kinderen en jongeren in
Finsterwolde, Nieuweschans, Beerta en omstreken.

26 april

Eredienst en Kerkmuziek

Kerkmuziek, het kloppend hart van de gemeente

Kerkmuziek is meer dan alleen het indrukken van
de juiste toetsen. Goede kerkmuziek, gespeeld
op een instrument en gezongen door cantorij of
gemeente, spreekt het hart op een heel eigen
wijze aan. Daarom is het belangrijk dat er een
adres is voor alle vragen die op dit terrein kunnen spelen: de Protestantse Kerk. Met de bijdrage aan deze collecte worden passende materialen gemaakt en gemeenten ondersteund bij het
begeleiden van de eredienst.

In Oost-Groningen krimpt de bevolking en staan
voorzieningen voor jongeren onder druk. Tegelijk is
het een regio waar nogal wat jonge mensen opgroeien onder ongunstige omstandigheden. Er is sprake
van werkloosheid, armoede, lage of geen opleiding
en schulden.
Het Neon jongerenwerk met jongerencentrum ’t
Schienvat is er voor kinderen en jongeren in Finsterwolde, Nieuweschans, Beerta en omstreken. Vanuit
het jongerencentrum en het straathoekwerk wordt
aan kinderen en jongeren hulp geboden en worden
activiteiten georganiseerd. Het uitgangspunt daarbij
zijn de talenten van deze jonge mensen, niet hun
problemen en gebreken. Ze krijgen waardering en
worden gestimuleerd om zich verder te ontplooien.

Opbrengsten collectes februari
1-feb
8-feb
15-feb
22-feb

Werelddiaconaat (KIA)
Collecte Missionair Werk (KIA)
Amnesty International
40dagentijdcollecte (PKN)

€ 70,50
€ 64,92
€ 43,25
€ 85,15

Meer informatie bekijk de website op:
http://www.kerkinactie.nl/projecten/jongerenwerkin-oost-groningen

Namens de diaconie:
Jeroen Wildenbeest

Deurcollectes april
2 april

Onderhoud gebouwen

3 april

Bloemenpotje

4 april

Eredienst

5 april

Jeugdwerk

Uitnodiging voor ambtsdragers en belangstellenden.
In de classisvergadering van 22 april zal dominee Bas
Plaisier, scriba van de Generale Synode, een inleiding
houden over zijn ambtsbrieven.

Een open hand voor kinderen

Omdat het Breed Moderamen veronderstelt dat
ook andere ambtsdragers en belangstellenden
deze avond willen bijwonen hierbij een uitnodiging. De classisvergadering wordt gehouden in
de Gereformeerde kerk, Dorpsstraat 9 te Geesteren en begint om 20.00 uur. Voorafgaande aan
deze vergadering wordt er om 19.30 uur een
vesper gehouden in de Hervormde kerk te Geesteren.
H.F. Schuijl, scriba

Het is Pasen. Kerken vieren feest. Maar het verhaal
van de opstanding van Jezus uit de dood is niet voor
ieder kind direct begrijpelijk. Lotte, 7 jaar, heeft haar
moeder verloren aan kanker. Wat betekent een open
graf voor haar? Op zo’n moment is het waardevol dat
er iemand is die een goed gesprek over het leven met
Lotte kan voeren. JOP, Jeugdorganisatie van de Protestantse Kerk, ondersteunt kinderwerkers in de kerk
en ouders om dit soort gesprekken aan te gaan. Met
trainingen, tips en materiaal. Het verhaal van Pasen
gaat door!
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Hans Bouma, een gezegend mens, mens
met een gave.

Jona, een bekend en boeiend verhaal
door pastor Jan Leijenhorst. Op 16 april.
Een kinderspelletje met de woorden: Toen Jona in de
walvis zat, van je één, twee, drie. Jonassen. Allemaal
kennen we het. En het verhaal van Jona kennen we
ook. Een bijzonder verhaal. Over een man die opgegeten wordt door een vis. Die na drie dagen door de
vis wordt uitgespuugd. Wat wil het verhaal ons zeggen?

Op donderdag 19 maart was dominee Hans
Bouma onze gast. Een gast met een gave. Begeleid door Johan Meerdink. Ook iemand met
een gave. Stil luisterden we naar twee mensen,
de één de gave van het woord, de ander de
gave van muziek.
We beluisterden in de voorgedragen teksten
de diepe verwondering van Hans Bouma. Verwondering over God. Over hoe groot God is.
Verwondering over de mensen, de kinderen van God.
Verwondering over de natuur, Gods schepping.
Na de beginteksten het gedeelte waarin hij Maria van
Magdala aan het woord liet komen. We zagen haar
staan. Eenzaam. Verstikt door regels en cultuur. Onbegrepen. Bevangen door demonen. Starend over
het meer. En dan die stem die haar naam noemt. Die
hand die haar aanraakt. Ze wordt weer mens. Mens
zoals God haar bedoelde toen hij haar schiep. In haar
hele verhaal beluisteren we haar liefde voor die Ene.
Die Ene die haar raakte. Haar aanraakte. Ook in de
tuin. Toen ze hem eerst niet herkende. Ook toen
weer raakte Hij haar. Noemde Hij haar naam.
Na de pauze twaalf psalmen. Niet vertaald. Maar
hertaald. Hans Bouma gaf er nieuwe woorden aan.
Weer begeleid door Hans Meerdink.
Het was een indrukwekkende avond. Een avond met
een gouden randje.
Tot slot woorden van psalm 133 zoals Hans Bouma ze
neerschreef.

Vorming en Toerusting heeft Pastor Leijenhorst uitgenodigd om eens met ons naar dit verhaal te kijken.
Is Jona wel zo'n vreemde vogel? Of lijken wij wel wat
op hem? En die vis, en Ninevé, bestaan die nog? Het
lijkt er wel op. Het lijkt of we die vis, die stad Ninevé,
die wonderboom, nog zien. In Groenlo, en in Lichtenvoorde.
Nieuwsgierig geworden? Dan moet u zeker komen.

EEN WELDAAD, EEN LENTE
Leiding:
Locatie:
Datum:
Tijd:

Elkaar in liefde gevonden.
Mensen bij name genoemd,
mensen naar het licht getild.
Broeders, zusters.
Mensen van dezelfde God.

Pastor Jan Leijenhorst
Johanneshof
Donderdag 16 april 2015
20.00 - 22.00 uur

De toegang is gratis (vrijwillige bijdrage mag).
Koffie /thee € 1,-

Saamhorig, stamverwant.
Bomen van hetzelfde bos.

Mocht u al weten of u deze avond gaat bijwonen dan
kunt u dit doorgeven aan de personen hieronder. Dan
hebben we vast een idee van het aantal mensen
waarop we mogen rekenen.

Een weldaad, een lente.
Alles leeft op.

Greeth Meijer (Groenlo)
0544-463908, gwwjsm@planet.nl
Marja Koster (Lichtenvoorde)
085 87 83 864, mjk@kosternet.nln

Gezegenden
die tot zegen zijn.
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WELKOM BIJ DE KUDDE!
Vrijwilligersavond 27 februari
Een kerk kan niet zonder vrijwilligers, daarom
was er ook dit jaar weer een gezellige avond
voor al onze vrijwilligers!

De eerste prijs ging (wederom) naar Joke Rouwenhorst. in 2012 won ze ook al! Waar of niet waar?

Onder het genot van een hapje en drankje kon iedereen even gezellig bijkletsen en zich vermaken met de
grote PKN-kwis: Welkom bij de kudde! De bijbel is
gek op schapen. De kwis bevatte dan ook elf vragen
over schapen, welke beantwoord moesten worden
met waar of nietwaar en daar tussendoor liep ook
nog een herdershond!
De prijswinnaars (nummers twee, een en drie).
Alle vrijwilligers bedankt en in het bijzonder de vrijwilligers van de organisatie van de vrijwilligersavond:
Hermien Geessink, Willy ten Barge en Gera Boschman.
Erik Schokkin
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In deze viering klinken woorden uit het boek Hosea,
met verwijzing naar de “derde dag” en woorden uit
de Hebreeënbrief, waarin het offer van Christus geduid wordt als ‘een eeuwige verlossing’.
Daarna zal het lijdensverhaal in zijn geheel gelezen
worden.
De lezingen zullen worden afgewisseld door de koralen uit de Johannes-Passion, die gezongen zullen
worden door de Christelijke Gemengde Zangvereniging ONO o.l.v. de dirigent Ad Krijger.

De vieringen van Pasen, Groenlo
Toeleven naar Pasen en Pasen vieren, hoe doe je dat?
Met de viering van Witte Donderdag beginnen de
drie heilige dagen van Pasen: het Paastriduüm.
Witte donderdag, Goede Vrijdag en Stille Zaterdag
vormen eigenlijk één aaneengesloten viering, die
eindigt met de zegen van de Paasnacht.
Witte Donderdag herinneren we met Jezus en de
discipelen de uittocht uit Egypte. Voor de Joden
kwam er toen een eind aan de onmenselijk slavernij
en onderdrukking in het land van de dood.
Eindelijk bevrijd! Jezus viert deze uittocht met een
maaltijd, samen met zijn discipelen. De spanning is
voelbaar. Jezus weet dat het einde nabij is, de spanning van het verraad en verloochening. Deze avond
laat Jezus zien wat echte dienstbaarheid is, door als
Meester de voeten van zijn leerlingen te wassen.
Hiermee geeft Hij de boodschap door: “Ik heb een
voorbeeld gegeven; wat Ik voor jullie heb gedaan,
moeten jullie ook doen”.
Dienstbaar zijn betekent dus je buigen voor de ander
en zo je liefde betonen.
Die gedachte nemen we mee als we donderdagavond
het Heilig Avondmaal vieren.

Stille Zaterdag
In de paaswake op Stille Zaterdag komen wij in het
donker naar de stille kerk
In deze duisternis en stilte begint de dienst.
Nog is de dood niet overwonnen. Vanuit het donker
gaan we stap voor stap op weg naar het licht.
In deze dienst lezen we op weg naar het feest van de
opstanding het verhaal van Jona.
Het donker verdwijnt, het licht begint te schijnen.
Eerst alleen de nieuwe paaskaars, later verdeelt het
licht zich over de kerk.
Wij gedenken onze doop en vernieuwen de doopgelofte en belijden met elkaar dat wij als nieuwe mensen in verbondenheid met elkaar willen leven.
En dan is het Pasen. ‘De Heer is waarlijk opgestaan!

Goede Vrijdag
Na het verraad, verloochening en veroordeling gaan
we met Jezus die laatste moeilijke en pijnlijke weg
naar Golgotha, de weg naar het kruis.

Paasmorgen
Dit jaar zal een oude traditie weer in ere hersteld
worden. Voor de dienst zullen we samen aan tafel
gaan en genieten van het paasontbijt. Daarna zullen
we vieren dat de Heer waarlijk is opgestaan.
We gaan samen met Maria van Magdala naar het
lege graf. Maria van Magdala, een vrouw met een
verleden, zoals wij allemaal een verleden hebben. In
het evangelie van Markus wordt verteld dat zij door
Jezus was bevrijd van zeven boze geesten, ze is een
vrouw die totaal in de greep van de duisternis is geweest. Zo begint haar weg als volgeling van Jezus. Ze
is getuige van zijn wonderen, ze is getuige van zijn
lijden en dood, ze staat bij het kruis, en nu is ze weer
waar zij begonnen is : In het donker bij een graf.
Een vrouw, een kwetsbare vrouw, één met een verleden van gebondenheid, die met de vinger is nagewezen, uitverkoren om de kroongetuige te worden
van Pasen.
Zo gaat Maria van Magdala heen en boodschapt de
discipelen dat zij de Here gezien heeft.
Het verhaal begint met een huilende, verslagen
vrouw, het eindigt met een vrouw die de blijde
boodschap uitdraagt, die de wereld ingaat, die getuigt.

De weg door de dood heen, die uiteindelijk een
nieuwe toekomst mogelijk maakt.
De viering op Goede Vrijdag is dan ook ingetogen en
sober. Alleen zo kan het tot ons doordringen wat
Jezus heeft moeten doorstaan: lijden als een onschuldige, veracht en bespot en als misdadiger mishandeld en gedood.
Dat alles om ons weer te verzoenen met zijn Vader,
om voor ons leven mogelijk te maken.
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Het koor ONO

AKZ-dienst 26 april – Kerkradio in Beeld

De Christelijke Gemengde Zangvereniging ONO te
Eibergen is opgericht in december 1915. Dit jaar bestaat het koor dus 100 jaar. Begin 2016 hoopt ONO
dit heuglijke feit te vieren met een feestelijk jubileumconcert. Het koor telt momenteel 30 leden en
heeft de mogelijkheid om, als het gekozen repertoire
dat vereist, een beroep te doen op een aantal gastzangers.
Het repertoire is klassiek-religieus. Regelmatig geeft
het koor concerten, ook aan kerkdiensten en andere
activiteiten wordt van tijd tot tijd, vaak op verzoek,
meegewerkt.
De vaste dirigent is Ad Krijger. Marty Herlaar is als
pianiste verbonden aan het koor.

Op 26 april is er een Anders Kerk Zijn-dienst in de
Johanneskerk. De kinderen gaan in de kindernevendienst (XXL) als vanouds lekker aan de slag. De J-kerk
gaat verder met het onderwerp ‘Geloven = Gezond’.
In de kerk maken we kennis met enkele luisteraars
naar de Kerkradio met ‘kerkradio in beeld’. Het wordt
dus weer een bijzondere AKZ-dienst. U bent van harte welkom!

J-kerk op 26 april
Op 26 april is. om 10.00 uur, de Johanneshof weer de
ontmoetingsplek voor de J-kerk. Op eigentijdse wijze
gaan we aan de slag met een gevarieerd programma,
met humor en stof tot nadenken. Met het motto
‘Geloven = Gezond’ wordt het weer een smakelijke
menu. Dus: zit je op het voortgezet onderwijs kom
dan naar de J-kerk. Wil je een keertje iemand meenemen? Waarom niet! Welkom!

Ria Willems

Nu is het stil
Nu is het stil
men zwijgt in alle talen
geen enkele vogel
zingt nu nog zijn lied
de aarde lijkt voorgoed verlaten
omdat Jezus stierf en ons verliet.

Kerkcafé, op 15 april, in de Johanneshof
Na een eerdere ontmoetingsavond hebben we besloten om hier mee verder te gaan. Waarom? Omdat
het gewoon goed doet! Het doet goed om het met
elkaar te kunnen hebben over dingen waar je het
anders meestal niet over hebt. Gewoon een stukje
gezelligheid, maar ook ruimte voor serieuze vragen.
Het kon én kan allemaal. Daarvoor zetten we de deur
van de Johanneshof open voor ons eigen kerkcafé.

De zon gaat onder
en geen sterren stralen
aan het hemels firmament
de wereld huilt
ontelbare bittere tranen
omdat Jezus als Zoon van God
niet werd gekend.

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. Wat houdt je bezig?
Waar krijg je een goed humeur van? Zomaar vragen
die een plaats kunnen krijgen.
Daarom is er op 15 april, om 20.00 uur een informele
ontmoetingsavond om gewoon eens met elkaar van
gedachten te wisselen. Herken je je in deze beschrijving? Kom dan naar de Johanneshof.
Oh ja, deze keer kijken we naar de vraag: gebeuren er
nog wonderen? (En dan zien we wel waar we uitkomen) Vragen over de avond? Laat het even weten!

Het graf is dicht hermetisch afgesloten
en Jezus daalt ter helle af
om te verkondigen dat Hij heeft overwonnen
en ten derde dage zal opstaan uit het graf.
Nòch is het stil nòch zwijgen alle stemmen
maar in de hemel wordt zijn komst al voorbereid
de aarde zucht en beeft in een blij verwachten
want Jezus leeft Hij komt, ‘t is bijna tijd!
Cobi

met een hartelijke groet, Hans Hinkamp

Kledinginzameling
De eerstvolgende kledinginzameling is op zaterdag 25
april a.s. van 09.00 tot 12.00 uur in de Ni’je Wehmerhof, Rentenierstraat 20.
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met ons hele gezin de leste tied van den aorlog in
eslaopen. No konne wi’j, ok al hadde wi’j in ons huus
gin roete maer heel, allenig maor planken waor-t
normaal glas heuren te zitten, toch waer in ons eigen
bedde slaopen.
En dee doedelzakmuziek …?
Wieterop in mien laeven he-k nog wal es ne plate
met doedelzakmuziek ekocht. Maor het leveren mi’j
neet het geveul op, wat dén enkelden doedelzakspöller op de Markt van Aalten bi’j mi’j op eropen hadde.
Bes veur een jaor of vieftiene gelaene.
Wi’j, miene vrouwe, eur zuster en ikke, wazzen op
vakantie in Brits-Columbia in Canada. Bi’j een zuster
en zwager, dee-t daor al jaoren wonnen. Met zien
vieven hadde wi’j ne grote reize emaakt deur de
Rocky Mountains. Heel völle ezene en vake heel stille
ewest van alle geweldige landschappen. Naor het
huus van mien schoonzuster en zwaoger terugge
rede wi’j deur het dal van de Fraser River. Vanaf den
weg, waor at wi’j op reden, ko-j op heel völle plaatsen in de deepte de rivier zien streumen. Mangs heel
röstig, mangs ok met heel völle wild water van de
stroomversnellingen. Op een gegeven moment
kwamme wi’j bi’j ne grote parkaerplaatse met den
name ‘Hell’s Gate’, de paorte van de helle. Van daoraf ko-j zeen, ho-t de Fraser zich met barstend watergeweld deur ne helen smallen deurgang wrong. I’j
konnen vanaf dee parkaerplaatse met ne gondel
ovver de Fraser hen naor een veuruutstaekend rotsplateau hen, waor-t het water an alle kanten umme
hen bulderen. Miene vrouwe vond dén gondel maor
griezelig. Maor uutendelijke bu-w der toch met ons
allen met ummenaer egaone naor dat plateau. Het
aerste, wat ik heuren, to-w daor op dat plateau uut
den gondel stappen, was het geloed van ne doedelzak, dat bovven al het gebroes en gezoes van dat
watergeweld uutkwam. Ik stonne as an de grond
enaegeld en mos metene waer denken an dén doedelzakspöller op de Markt in Aalten. To-w wieter
lepen naor het restaurant op dat plateau um daor
een köpken koffie te drinken, zoge wi’j dén man daor
staon. Helemaol an den rand van het plateau. En
maor spöllen. En wi’j maor staon luusteren.
To-t hee efkes ne pauze heel, bun-k naor um to elopene en he-k um in mien beste Engels prebaerd dudelijk te maken, wat hee met zien spöllen allemaole
bi’j mi’j los emaakt hadde. Hee worden der efkes
stille van. Maor spöllen to toch waer wieter.
Nao de koffie bu-w met ons allen waer naor den auto
terugge egaone. Neet met den gondel, maor ovver ne
brugge, dee-t daor ok ovver de rivier hen ebouwd
was. En in de wiedte ko-w nog den helen tied den
doedelzakspöller heuren. Bovven al het watergeweld
uut. Um nooit te vergaeten.
Henk Lettink

GELEUF ’T NO MAOR
Dizze kere een verhaal in het teken van zeuventig jaor
bevrijding. Een verhaal van Henk Lettink dat misschien neet direct met kerke en geleuf te maken hef.
Maor zoas Henk Lettink zelf zegt: “ging het ‘m toch
um dat geveul van dankbaorheid
en opluchting bi’j de bevrijding, ok
al hef e dat neet met vromme
waorde eduud. As jonge van negen
jaor, dat was he ton, konne dat ok
neet zo onder waorde brengen en dat hef e hier ok
achteraf neet doon willen”. Um nooit te vergaeten.

Um nooit te vergaeten
Der bunt van dee dinge, dee-t een mense zien laevensdage neet verget. Zeuventig jaor gelaene is het,
da-k veur ’t aerste van mien laeven muziek heuren
van een instrument, da-k neet thuus kon brengen.
Maor da-k daornao ok nooit maer kwiet eworden
bunne. Ik wette zelfs nog den daotum, waorop dat
gebeuren. Eenendartig maert 1945. Den dag daorveur, den dartigsten maert, letterlijk en figuurlijk ne
Goeien Vri’jdag, was Aalten bevrijd.
In miene herinnering mocht ik op den dag daornao
met mien vader met. Lopens vanzelf, want fietsen
hadde wi’j neet maer, vanuut den Giezenbos, waor-t
wi’j to wonnen, naor Aalten naor de Markt, um daor
te kieken naor onze bevrijders. Naor de jeeps, de
vrachtwagens, de verschillende militaire voertuge
van de Gealliaerden.
En daor heuren ik to ok midden tussen al dén drokten
daor de muziek van ne doedelzakspöller. Ho-t den
man deur uutzoog, kan-k mi’j neet maer veur den
geest halen. Ok neet, wat e precies spöllen. Maor
allenig maor dee muziek, dee-t mi’j deur vel en butte
ging.
Wa-k mi’j van dén dag nog maer herinnere, is het
volgende. To-w waer thuus wazzen, vroog ik an vader
waor-t onze onderdukers Piet en Kees al dee tied
toch ezaetene hadden. Vader nam mi’j met naor ’t
poggenschot. Daor ging e op den slaegel van den
voerzomp staon en drukken met beide hande een
stuksken, een saort loek, van den zolder ummehoge.
“Kiek”, heur ik um nog zeggen, “daor gingen Piet en
Kees deur naor den heuizolder en daor hadden ze
een saort hol in ’t heui. Daor slepen ze ’s nachts.”
En ik altied maor denken, dat ze een hol hadden egravene in een busken achter ons huus.
Ok hoven wi’j vanaf dén dag neet maer in den
schuulkelder te slaopen. Dén schuulkelder was ne
mangelenkoele. Daor had mien vader met planken en
stemmekes van beume en daorovver stro en een
läögesken zand een dak op emaakt. Daor hadde wi’j
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Bouwen aan je (levens)huis

Nederlands Bijbelgenootschap

Een oude timmerman was aan zijn pensioen toe. Hij
vertelde zijn baas van zijn plannen om de bouw te
verlaten en het kalmer aan te gaan doen, samen met
zijn vrouw en familie. Hoewel hij in inkomen achteruit zou gaan, zou hij het wel redden en hij was er
sowieso aan toe.
Zijn baas vond het jammer zo’n goede kracht te zien
vertrekken en vroeg of hij nog één huis wilde bouwen, als een persoonlijke gunst. De timmerman ging
akkoord maar het werd al snel duidelijk dat zijn hart
er niet in zat. Het werd tamelijk rommelig gebouwd,
en ook het materiaal was niet echt geweldig. Zijn
loopbaan had een betere afsluiting verdiend.
Toen het huis klaar was, kwam zijn baas het inspecteren. Hij gaf de sleutel aan de timmerman en zei: “Dit
is jouw huis, mijn cadeau voor jou.” De timmerman
was geschokt en schaamde zich. Als hij had geweten
dat hij dit huis voor zichzelf bouwde, had hij het heel
anders aangepakt.
Zo is het ook met ons. We bouwen ons levenshuis,
dag voor dag, en vaak stoppen we er niet onze beste
krachten in. Wat een schok als we tot de ontdekking
komen dat we in het huis moeten leven dat we hebben gebouwd! Als we het over konden doen, hadden
we het vast anders gedaan. Maar we kunnen niet
terug.
Jij bent de timmerman. Elke dag sla je een spijker,
plaats je een plank, of stel je een kozijn. “Het leven is
een doe het zelf project”, heeft iemand eens gezegd.
Jouw houding en de keuzes die je vandaag maakt,
bouwen het ‘huis’ waar je morgen in leeft. Bouw dus
met verstand!

Mina bijbel gelanceerd in Togo
Meer dan zestien jaar is er aan gewerkt: de Minabijbel in Togo. Eind 2014 is de bijbel uitgereikt aan Leah
McKibben van het Bible Society of Northern Ireland
en Joyce van de Veen van het Nederlands Bijbelgenootschap, zij representeerden de United Bible Societies.
Ruim 1000 mensen van het Minavolk maakten de
dankdienst mee. Het gebouw was eigenlijk nog te
klein: zelfs buiten de kerk stonden rijen mensen om
na de presentatie een eigen bijbel te bemachtigen.
Dankspeeches
Mensen van de Protestantse en Katholieke denominaties in Togo spraken hun dank uit. Ook drie stammenkoningen waren bij de lancering. Majesteit Nana
Ane Ohiniko Quam-Dessau XV, Koning van het Minavolk sprak ook zijn goedkeuring over deze bijbel in
zijn taal uit.
Dansende kinderen
Na de toespraken kwam er een grote groep kinderen
het gebouw binnen dansen. Ze droegen alle namen
van de Bijbelboeken bij zich. Dit moment werd opgevolgd door de entree van mevrouw da. Dede Massan
Hunlede, een beroemde tv persoonlijkheid en journalist in Togo. Zij droeg het eerste exemplaar van de
Minabijbel met zich mee. Het was een groot feest en
iedereen ging met een eigen bijbel naar huis.
Het vertaalwerk aan de Minabijbel is mede mogelijk
gemaakt door de support van duizenden leden en
donateurs van het Nederlands Bijbelgenootschap.

Werk alsof je het geld niet nodig hebt
Heb lief alsof je nooit gekwetst bent
Dans alsof niemand kijkt.

Namens de werkgroep van het NBG
Ineke Beestman-Hoitink

Dit verhaal komt uit:
Christelijke verhalen om je te raken, maart 2011

Puzzel NBG
In de puzzel van het NBG in het maartnummer van
‘Op Weg’ is een foutje geslopen.
Op een gegeven moment wordt vermeld:
De A wordt een Z.
De B wordt een T.
Dit had echter moeten zijn: de B wordt een Y enzovoort.
U kunt de puzzel nog wel oplossen, maar helaas niet
meer insturen!
Onze excuses hiervoor!
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de opleiding. Dat was een prachtig slot want iedereen
moest hem even bekijken…. Maar knuffelen dat
mocht natuurlijk niet!

P.V.G. Seniorenmiddag 16 maart
Met een goed gevulde Johanneshof begonnen we
deze middag positief. Na een flinke griepperiode,
waar veel ouderen bij betrokken waren geweest,
keek iedereen uit naar de lente. Onze gasten waren
deze middag medewerkers van de stichting Hulphond
Nederland.
Mevrouw De Bruijn opende de middag met een meditatie naar Kor.15 vers 1 – 11: “ Christus is voor onze
zonden gestorven en weer opgestaan”.
Daarna werd samen gezongen en gebeden.
Mevrouw Will Albers van de Stichting Hulphond Nederland en de andere medewerkers werden welkom
geheten door onze voorzitter.
De hoofdrolspelers twee honden met de namen
Webster en Diégo van de stichting Hulphond kregen
natuurlijk meteen veel aandacht.
Mevrouw Albers vertelde hoe de honden werden
geselecteerd voordat ze werden uitgekozen om te
worden opgeleid tot hulphond. Dit gebeurt al op een
leeftijd van 7 weken. Daarna worden ze geplaatst in
een gastgezin waar ze dan ruim een jaar verblijven en
alle opdrachten moeten leren om als Hulphond te
kunnen functioneren. We kregen een filmpje te zien
waarin we de honden konden volgen in hun werkgebied. De honden kosten gemiddeld € 35.000,--/ €
40.000,--.
Webster die met haar baasje aanwezig was en ongeveer de helft van de voorbereidingstijd had doorlopen kon al goed verschillende commando’s opvolgen.
De hond Diégo was al 14 maanden bij Mevrouw Ria
Broshuis uit Groenlo en liet ons zien hoeveel hij voor
haar kon betekenen. Doordat mevrouw geheel aan
haar rolstoel gebonden was moest zij de hond duidelijke opdrachten geven om haar te helpen zoveel
mogelijk zelfstandig te kunnen functioneren. Ook de
hond heeft natuurlijk een eigen wil maar zal altijd het
belang van zijn baasje voor laten gaan. Zij kon helemaal op hem vertrouwen. Prachtig om te zien waren
de opdrachten die ze hem liet uitvoeren.
Enkele ervan waren : hulp bij het uitkleden, schoenen
uitdoen, lopen naast rolstoel en doekje aangeven.
Af en toe afgeleid door de andere aanwezige hond
deed hij veel opdrachten goed en kreeg daarvoor dan
een beloning, een hondenbrokje of knuffel.
Om in aanmerking te kunnen komen voor een hulphond moet men een strenge medische keuring ondergaan. En dan is het nog maar de vraag of de zorgverzekering hiermee akkoord gaat. Heeft men een
hond toegewezen dan blijft hij toch altijd in het bezit
van de stichting en zal hij of zij na zijn werkzame leven weer terug gaan naar de stichting. Tot slot was er
nog even een heel kleine puppy te bewonderen die
nog maar enkele weken geleden uitgekozen was voor

Al met al een heel interessante middag.
Mevrouw De Bruijn bedankte alle mensen die meegewerkt hadden en wenste iedereen een wel thuis
toe.

Wij willen u alvast wijzen op ons PVG-reisje voor
senioren op:
1 juni 2015
Wij gaan dan naar de Berkel-bronnen in Billerbeck
Duitsland.
Daarvoor is het verplicht om een identiteitsbewijs
mee te nemen!
De eigen bijdrage is € 25,-- p.p.
Opgeven graag bij Mevrouw Nonja Kip, tel. 372467

Namens alle medewerkers een hartelijke groet,
Annie Bosman
Eerstvolgende PVG-middag:
20 april om 14.30 uur :
Mw. E. Kämink
Verhalen en gedichten in het dialect

HVD Programma 2015 Groenlo
Hieronder vindt u het programma van (alweer) de
laatste bijeenkomst van de HVD van het programmajaar 2014/2015. U bent van harte welkom.
Donderdag 16 april 2015
Midden in het buitengebied tussen Groenlo, Eibergen, Borculo en Beltrum ligt ‘Natuurtuin de Weerkamp’ van de familie Lammers.
De tuin laat een schat aan planten, vlinders, insecten,
vogels en waterflora zien. De eigenaar, Henk Lammers, heeft hiervan unieke foto’s en filmbeelden
gemaakt. Vanmiddag zal Henk ons een film vertonen
over de Natuurtuin met haar bewoners.
Waar is de bijeenkomst?
Deze middag vindt plaats in het zaaltje van de Orangie aan de Deken Hooijmansingel.
We beginnen zoals gebruikelijk om 14.30 uur.

HVD-bestuur
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Ideeën Vrijwilligersavond Lichtenvoorde

Paasontbijt Lichtenvoorde? Natuurlijk!

Op de zeer geslaagde vrijwilligersavond in de Johanneshof vroegen we naar leuke suggesties voor een
kerkdienst of een kerkelijke activiteit. Dit bleef zeker
niet zonder resultaat. De volgende ideeën werden
aangeleverd:


Zangdienst/veel muziek



Openluchtdienst



Bustocht langs kerken, kerkdienst in de bus



Paaszangdienst + harmonie + alle kerken

Gewoontes kunnen een sleur worden. Maar dat geldt
zeker niet voor het paasontbijt. Al jaren gaat een
grote groep gemeenteleden op eerste paasdag aan
tafel in de Johanneshof. Deed u dit al jaren, u bent
weer van harte welkom. Kwam het er nog niet van
maar lijkt het u gezellig? Ook van harte welkom. Wat
is er mooier dan het samen vieren van het feest dat
in het leven van christenen een hoogtepunt is, het
paasfeest. In de dienst erna, en voor de dienst aan
tafel met elkaar. Het ontbijt is op 5 april en begint om
9.00 uur. We hopen u te ontmoeten.



Avondje zingen met Willem en Alexandra
Voortwis

U kunt zich opgeven bij Bea Ton.
tel: 0544 - 842287, mail: b.ton3@upcmail.nl.



Kerkdienst op “Locatie” (bijv. op een boerderij of het corsoterrein)



Kerkdienst n.a.v. film/documentaire



Kerkdienst met muziek van Ramses Shaffy.
Een dominee uit Brabant heeft dat ooit in
Utrecht gedaan. Geweldige ervaring.



Dialect kerkdienst met medewerking van
Hans Hinkamp en Benny Jolink van Normaal



Kerkdienst invullen door jongeren



Gospeldienst



U2 dienst



Sponsor (hollen) voor de Heer. Rondje om de
kerk: 1 km, 2,5 km, 5 km, 10 km



Video kerkdienst met Herold. 1x per jaar gezamenlijke liturgie met Herold



Kinderdag met ochtend een verhaal en dan
bijv. eten en speurtocht of leuke middag



Toneelstuk/cabaret dienst



Rommelmarkt op
mel(zomer)markt

Zomermarkt,

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

rom-



Sinterklaasmiddag voor de kinderen en kinderen van buitenaf



Verkoopdag/rommelmarkt



Meer vaders/moeders voor de kinderoppas
zou zeer prettig zijn.

Namens uw diaconie,
Hillie Ikink-Lankamp
tel. 377300

Hartelijk dank voor alle reacties. We gaan kijken wat
we er mee gaan doen. Wordt vervolgd…
Hans Hinkamp
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De Goede Week bestaat verder uit:
Witte Donderdag, het laatste avondmaal
En de gevangenneming van Jezus.

Van de Kindernevendienst.

Goede Vrijdag,
Jezus sterft aan het kruis en wordt begraven.

Wanneer is het Pasen?
In de kerk is de veertigdagentijd begonnen

Stille Zaterdag, Deze zaterdag wordt ook
wel Stille Zaterdag genoemd, omdat op die dag de kerkklokken niet luiden , want Jezus is dood.

Wij vieren met Pasen dat Jezus niet meer dood is
maar leeft. Hij heeft de dood overwonnen. Jezus
is opgestaan! Het Paasfeest wordt in 2015 op 5
april gevierd. De periode hieraan voorafgaande
wordt de veertigdagentijd genoemd; we denken
tegenwoordig in de veertigdagentijd meer aan
God en andere (arme) mensen.

Met Pasen denken we aan de opstanding
van Jezus

Palmzondag
De Here Jezus komt zes dagen voor Pasen naar
Betanië. Hij blijft daar de sabbat over en op de
eerste dag van de week, vijf dagen voor zijn
dood, trekt Hij rijdend op een ezel Jeruzalem
binnen.

De volgende kindernevendiensten:
zondag 5 april Pasen gaan we eieren zoeken
zondag 19 april
zondag 26 april
De leiding van de Kindernevendienst.
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Vorming en Toerusting: S. Tamminga,
Diepenbrockstr. 13, 7132 AM Lichtenvoorde, tel. 37 27 52

Het volgende nummer. . .
komt uit in de week voor zondag 3 mei 2015. Kopij moet
uiterlijk maandag 20 april om 12.00 uur zijn ingeleverd via
email naar: kopij@kerkbladopweg.nl
Elektronisch aangeboden kopij zullen wij zelf in het juiste
lettertype en in de juiste afmetingen opmaken.

Administratie Kerkrentmeesters en Administratie Diakonie:
F.J. van Lochem, Van der Meer de Walcherenstraat 10,
7131 EN Lichtenvoorde, tel. 37 47 23

Internet: www.kerkbladopweg.nl

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

Bezorging: B.W. Scholten, tel. 0544- 37 34 60
Redactie Op Weg

Penningmeester Beheerscommissie Johanneshof:
D. Veerbeek, Beumweg 6, 7134 Vragender, tel. 37 79 99

Mevr. G. Bijker-Middelbrink, tel. 37 47 40
Mevr. M. Koster-Spilker, tel. 08 58 78 38 64
Mevr. A. Lubbers-Lensink, tel. 37 34 71
Mevr. A. Spekkink-Elburg, tel. 46 54 38
Mevr. D. te Paske, tel. 37 37 64

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)

Website Mevr. A. Lensink, tel. 37 66 69
GEGEVENS LICHTENVOORDE
WIJKINDELING 2015
Wijk ouderling/coördinator tel. nr.
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. dhr. F. van Doorn
37 27 00
5. mevr. J. Rouwhorst 37 36 62
6. mevr. G. ter Haar
37 20 91
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

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
Penningmeester PVG: mevr. N. Kip, Staringstraat 34,
7131 XB Lichtenvoorde, tel. 37 24 67
IBAN: NL 89 RABO 0386140030
Begraafplaats Vredehof: J. Niewold, Esstraat 10-37,
7131 CT Lichtenvoorde, tel. 37 22 45
IBAN: NL 13 RABO 0336163797

GEGEVENS GROENLO

ADRESSEN:

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

Ds. J.J. Hinkamp, Dijkstraat 17,
7131 DM Lichtenvoorde, tel. 37 14 09
Email: hans@hinkamp.info
Kerkelijk werker mevr. G.H. Braam
Kerkegaarden 1a,7271 DL Borculo
tel. 06 12 22 20 59
Email: gaatskebraam@kpnplanet.nl

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

Scriba : E. Schokkin, Antoon Slotstraat 2,
7131 BW Lichtenvoorde, tel. 37 59 88
Email: e.schokkin@kpnmail.nl

Vorming en Toerusting: mevr. G. Meijer-Wierenga,
Jan Steenstr. 29 7141 XH Groenlo, tel. 46 39 08

Kerkgebouw : "Johanneskerk" en
Gemeentecentrum : "Johanneshof".
Rentenierstraat 9, 7131 DK Lichtenvoorde, tel. 37 60 56
Koster kerkgebouw : G. W. van Lochem en
Beheer Johanneshof: Mevr.J. van Lochem,
Hofesch 23 7131 TC Lichtenvoorde, tel. 37 41 20

Administratie Kerkvoogdij: A.J.G. Vennebekken,
Nieuwstr. 10, 7141 BZ Groenlo, tel. 46 55 09
Kerkelijke bijdragen: t.n.v. Vennebekken
IBAN Giro: NL 24 INGB 0000907605
IBAN SNS: NL 36 SNSB 0852781024

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

Administratie Diaconie: mevr. R.J. Weetink-ter Haar
Abeelstraat 102 7101 LJ Winterswijk tel. 0543-53 85 25
IBAN: NL 03 SNSB 0856237922 t.n.v. diaconie

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

Begraafplaats: W. Memelink, Akelei 2, 7152 JS Eibergen,
tel. 0545 287818
IBAN: NL 50 ABNA 0595375863
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Kerkdiensten
Lichtenvoorde

Groenlo

zondag 5 april, Eerste paasdag,
10.00 uur ds. J.J. Hinkamp
Kindernevendienst
Welkom: de heer Van Lochem
Deurcollecte: Jeugdwerk

zondag 5 april
08.45 uur: paasontbijt
10.00 uur ds. M.H. Willems-Joosten, Pasen
Welkom: de heer Klein Wolterink
Deurcollecte: Kerkvoogdij, Paascollecte

zondag 12 april
10.00 uur ds. K. Datema, Varsseveld
Welkom: de heer Onnink
Deurcollecte: Kindernevendienst

zondag 12 april
10.00 uur de heer S. Kuijt, Lichtenvoorde
Welkom: de heer Wiggers
Deurcollecte: Diaconie, bloemenfonds

zondag 19 april
10.00 uur ds. J.J. Hinkamp
Doopdatum, Kindernevendienst
Welkom: de heer Schokkin
Deurcollecte: Pastoraat

zondag 19 april
10.00 uur de heer H.G. Dijkman, Vorden
Welkom: de heer Scheer
Deurcollecte: Kerkvoogdij, werk eigen gemeente

zondag 26 april
10.00 uur ds. J.J. Hinkamp
AKZ-dienst, Kindernevendienst
Welkom: de heer Wildenbeest
Deurcollecte: Eredienst en Kerkmuziek

zondag 26 april
10.00 uur ds. M.H. Willems-Joosten, afscheid en
bevestiging ambtsdragers
Welkom: mevrouw Weetink
Deurcollecte: Kerkvoogdij, eredienst en kerkmuziek

zondag 3 mei
10.00 uur ds. D. Pruiksma, Weesp
Welkom: de heer Niewold
Deurcollecte: Missionair Werk en Kerkgroei PKN

zondag 3 mei
10.00 uur ds. F. Helder, Winterswijk
Welkom: mevrouw Bekkenutte
Deurcollecte: Diaconie, missionair werk
Na de dienst is er koffiedrinken.

Elke zondag is er na de dienst koffiedrinken
in de Johanneshof.
Elke zondag is er kinderoppas aanwezig.

woensdag 8 april
19.00 uur Taizé viering in de RK kerk
woensdag 22 april
19.00 uur Taizé viering in de RK kerk

Kindernevendienst op zondag 5, 19 en 26 april

10.00 uur ds. M.H. Willems-Joosten
Welkom de heer Bragt
Deurcollecte Diaconie, Kerk in actie, wereldiaconaat
Na de dienst is er koffiedrinken.
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