januari 2016
In dit nummer:
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Kerkcafé
Expositie Johanneshof
IKA-vakantieweken

De trouw en goedheid van de Heer
verschijnt ons elke morgen weer
en blinkt en blijft als dauw zo fris,
zolang het dag op aarde is.
O Christus, schone morgenster,
wees met uw gunst ons hart niet ver;
steek al uw lichten in ons aan,
dan kan uw heil ons niet ontgaan.
Lied 207: 1, 2

baar. In de uitgestrekte hand van een ander. In de
liefdevolle blik van een ander. Die hand van God. Dat
die ons vasthoudt. Dat die ons houvast is. Ook in
2016.

Ik hou je vast.
Met mijn 'Op Weg bril' fiets ik door de Patronaatstraat. Door door die bril te kijken naar de
wereld om mij heen krijg ik ideeën voor 'Op
Weg'. Ideeën voor wat ik zal schrijven.
Een vader met klein kind fietst me voorbij. "Ik
hou je vast", zegt hij tegen het kind dat op de
bagagedrager zit zonder zitje. En het kind is
gerustgesteld.
Een tuin in Utrecht. Zoontje leert lopen. De hand
van beppe die hem van achteren bovenaan zijn truitje vasthoudt. Veilig gevoel, die hand in zijn nek. Dan
loop je wel. Trouwens, vindingrijk als hij is houdt hij
met zijn eigen handje de hals van zijn truitje vast als
beppe er even niet is. Dat gevoel van die hand, dat
doet het hem. En lopen maar, terwijl zijn eigen handje zijn truitje omklemt.

Stevig aan
vaders hand
stevig aan
moeders hand,
stapje
voor
stapje in
het begin,

Een tegelpad van het huis naar de groentetuin. Andere zoon leert fietsen. Pappa draaft mee, stevig de
kraag van zijn jasje omklemmend. Pappa rent als een
gek. Zoon fietst als een gek. Hij durft, is gerustgesteld. Want hij voelt die hand die hem vasthoudt.

op weg naar
wie later
jouw hand
zal grijpen
op zoek naar
wat houvast
vragend
om steun,
jouw hand
in de hand
van Hem die
niet loslaat
van Hem die
jou in het
verborgene
maakte,

Dan breekt de fase aan dat je zelfstandig loopt. Naar
school. Naar je werk. Naar verjaardagen. Naar van
alles en nog wat. Dan komt de tijd dat je zelfstandig
fietst. Om het huis. Naar je school. Naar je werk.
Naar de winkel. Niemand die je meer vasthoudt. Lijkt
het. Je moet het helemaal alleen doen. Lijkt het. En je
houdt niet je eigen kraag vast. Je snapt wel dat dat
niet helpen gaat.

van Hem
die jij altijd
om houvast
kan vragen,
hand sterk
genoeg om
je eeuwig
te dragen.

En toch - je voelt het al aankomen - toch is er nog een
hand. Een hand die je steunt. Een hand die je vasthoudt. Die je houvast biedt. Een onzichtbare hand.
Maar bij tijd en wijle voel je hem wel. En dat stelt je
gerust.
Dat wens ik iedereen toe. Die onzichtbare hand. Die
hand van God. Soms misschien ook wel even zicht-

marja
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Ds. Hans Hinkamp

Kerkelijk werker Gaatske Braam

Aan het begin van het nieuwe jaar wil ik graag
beginnen om allereerst iedereen van harte alle
goeds toe te wensen. Dank ook voor alle lieve
kaartjes en andere kerst – en nieuwjaarsgroeten!
Het was (zoals te verwachten) een drukke tijd,
met allerhande kerstactiviteiten. Bij de rondgang langs de PVG, de KBO, onze Christmas Carols,
Kerstnacht en Kerstochtend kwamen er weer heel
wat engelen en herders voorbij! Momenten van ontmoeting. Soms in de drukte van een volle zaal. Een
andere keer in stille beslotenheid. Het zijn momenten
om te koesteren. Net zoals de geweldige sfeer bij de
Christmas Carols, waar een volle kerk mee neuriede
met mooie (verbazingwekkende) muziek van Johan
en Jan Meerdink.

Meeleven met
Meeleven met hen die een medische ingreep moeten
of hebben moeten ondergaan. De zieken thuis of in
een verpleeghuis, met degenen die om hen heen
staan, sterkte en Gods zegen gewenst.
Een nieuw jaar
En zo ligt er al weer een nieuw jaar voor ons.
Wat het jaar 2016 ons brengen zal? We weten het
(gelukkig) niet. Natuurlijk zijn er dingen die elk jaar
terug keren, die vaststaan op onze kalender, zoals
verjaardagen, die we hopen te kunnen vieren. De
Christelijke feestdagen, de seizoenen van lente, zomer, herfst en winter, wat onder deze weersomstandigheden, met nu al bloeiende narcissen, ook wel
weer spannend maakt. Ook kan er de spanning zijn
van: Houd ik mijn baan, zal ik mijn ziekte overwinnen,
hoe loopt het af met al die oorlogen en al die vluchtelingen, hoe vergaat mijn relatie tot de ander. Soms
kan je de moed in de schoenen zakken. Toch mogen
we het Licht en de Liefde van het Kerstkind vasthouden en met die Liefde, dat Licht en de hoop ons gegeven met Kerst, het nieuwe jaar ingaan. In Jezus is
de macht van het kwaad overwonnen, is er door het
duister licht gekomen. Laat dat voor ons het vertrouwen, de inspiratie zijn in het nieuwe jaar. Laten we er
ook in 2016 proberen er voor elkaar te zijn door iets
van dat Licht en die Liefde te laten zien. Met voor
onderweg onderstaand gebed:

Om dit voor ons allen mogelijk te maken hebben zich
voor en achter de schermen heel veel mensen ingezet. Van het optuigen van de kerk en de Johanneshof
in Kerstsfeer tot koffie zetten (tot hele broodmaaltijden toe!). Van het verzorgen en rondbrengen van de
kerstattenties tot klaarzetten van alles in de kerk.
Daarom driewerf hulde aan alle vrijwilligers van de
kerk! Met recht: Samen zijn we kerk!
Aan het begin van een nieuw jaar geeft dat inspiratie
om hier een goed vervolg aan te geven, met elkaar.
De kerkdiensten gaan natuurlijk ‘gewoon’ weer verder. Vorming en Toerusting komt met diverse activiteiten en ook kerkblad ‘Op Weg’ zal weer verschijnen.
Al deze zaken kunnen niet zonder de steun van mensen. Naast de praktische inzet is er ook een financiële
onderbouwing nodig. Daarvoor gaat binnenkort weer
de actie kerkbalans van start. Dit jaar in een vernieuwd jasje, om nog duidelijker te laten zien wie we
zijn en wat we graag willen. Ik hoop dan ook dat u
ons kerkenwerk een warm hart toedraagt en uw kerk
wilt steunen. Al de lopers voor kerkbalans (niet altijd
het leukste werk) heel veel succes toegewenst!
Wat mijn eigen plannen in het nieuwe jaar betreft?
Deze maand staan er naast de gebruikelijke activiteiten in januari drie activiteiten voor Vorming en Toerusting op het programma: als eerste het Kerkcafé en
vervolgens twee avonden over ‘Stervenskunst’ (een
thema waar we vroeg of laat allemaal mee te maken
krijgen). Daarnaast staat het vizier ook al op Pasen;
met afspraken over de Via Dolorosa (een project voor
de basisscholen) en de Lichtenvoordse Passion (in
samenwerking met het Marianum). Mocht u het nog
niet gemerkt hebben dan komt daarvoor ook dit jaar
weer volop gelegenheid (met het motto van Kerkbalans): Mijn Kerk Leeft! (En daar mogen we met elkaar
best een beetje trots op zijn).

Mag de kracht van uw Liefde
ons zegenen op onze weg,
ons behoeden en bewaren.
Uw liefde zal ons geen geweld aandoen.
Mag de kracht van uw Liefde
ons zegenen in het nieuwe jaar,
ons hoop en troost geven.
Uw liefde die zich altijd weer
een weg baant naar ons mensen.
Mag de kracht van uw Liefde
ons verwarmen en inspireren.
Mag zij sterker worden
Dan afbrekende machten van oorlog,
geweld en dood.
Mag de kracht van uw Liefde ons zegenen
en ons vertrouwen versterken
dat Liefde onze bestemming is
en dat U in die Liefde
levend aanwezig bent
en uw aandacht richt op ons.
Met bemoedigende groet,
Gaatske Braam

Met een hartelijke groet, Hans Hinkamp
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Doopgesprek
Op zondag 24 april, zondag cantate/zingt, mogen we
Ramon Groot Wassink het teken van de doop meegeven. Op woensdag 9 maart (20.15 uur) wordt het
doopgesprek ter voorbereiding van deze dienst gehouden ten huize van Gerwin en Jenny Groot Wassink.
Wellicht zijn er meer ouders die zoon of dochter op
genoemde zondag willen laten dopen. Laat u me even
weten als u gebruik maakt van deze mogelijkheid.

Blankwerk, Groenlo
Scores en blijdschap delen!
Bijna elke kerkdienst begint met woorden ontleend
aan psalm 121: “Onze hulp is in de Naam van de
Heer, die hemel en aarde gemaakt heeft.” Woorden
die ons een hart onder de riem willen steken. God
heeft hemel en aarde op elkaar betrokken om er voor
elkaar te zijn: God voor de mensen, de mensen voor
God en voor elkaar. De geboorte van Jezus, Zijn optreden straks, vertellen hoezeer de hemel zich ons
leven aantrekt. Het wachten is nu op ons, op mensen
die zich verantwoordelijk weten. Dat is geen populaire boodschap in een tijd waarin het engagement afneemt, we onze wereld verkleinen tot een louter
privé-wereld. We hebben alleen met onszelf te maken. De filosoof Levinas schrijft in dit verband dat het
appèl van de kwetsbare ander mij “dagvaart”, mij
zelfs “gijzelt”. Het gaat om een verantwoordelijkheid
die we zelf niet kiezen, maar ons wordt opgelegd. De
verantwoordelijkheid voor de ander. Ook in 2016
bevrijdt de Geest ons tot een leven dat de ander (Ander) nodig heeft. Mensen die hun scores en blijdschap met God en elkaar delen. Het zal ons goed
doen dit nieuwe jaar!

Als ik aan een doopdienst denk, zie ik blije ouders
voor me, familie en vrienden die delen in de vreugde. Ik zie de dopeling verbaasd om zich heen kijken,
verbazing die hopelijk zal groeien tot verwondering.
Over God raak je nooit uitgedacht, blijf je je verwonderen. Ik zie doopwater dat op het hoofdje van het
kindje druppelt. Water: teken van leven. Ik zie een
kaars die klaar staat om te worden aangestoken aan
de Paaskaars: we mogen leven in het licht dat de
levende Heer laat schijnen.
Ik zie, zoals in het Evangelie bij de doop van Jezus, de
Geest, in de gedaante van een duif, die ons met vrede zegent. Dit alles mogen we onze kinderen meegeven.
Nogmaals: bereikbaarheid
Als er geen bijzonderheden zijn, werk ik, op dinsdag
en woensdag, in Groenlo. Tussen de middag (12.30–
13.30 uur) treft u mij gewoonlijk in de “Oude
Calixtus”, in de voormalige consistorie. Voelt u zich
vrij om even binnen te lopen, een praatje te maken.

Geboren
Op 1 november zag Ramon het levenslicht! Ramon is
de zoon van Gerwin en Jenny Groot Wassink en
broertje van Aniek, Milou en Fieke. Op het
geboortekaartje de tekst:

Uiteraard kunt u ook op andere wijze contact zoeken,
per telefoon of per e-mail. Ik breng u thuis graag een
bezoek. Via telefoonnummer 0575 – 845805 ben ik,
in Zutphen, te bereiken. Of mobiel: 06 28 71 93 84.
De vrijdag probeer ik vrij te houden. Bij deze vermeld
ik ook mijn e-mailadres: w.blankenvdm@gmail.com

ds. Wim Blanken
Hoera, een broertje!
Samen lachen,

Je raakt nooit verdwaald. Je doet er
hooguit wat langer over om je
bestemming te bereiken.

samen spelen,
samen met jou
alles delen!
De familie Groot Wassink woont op het adres:
Ringweg 31, 7156 SG Beltrum.
Nogmaals: hartelijk gefeliciteerd!
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Bloemengroet Lichtenvoorde

Bloemengroet Groenlo
In november zijn de bloemen met een groet van
onze gemeente bezorgd bij:

De bloemen uit de kerk zijn,
als groet van de gemeente, gebracht bij
29 nov. de heer G. Roelofswaard
Irenestraat 23.
6 dec. familie Krabbenborg
Werenfriedstraat 59.
13 dec. mevr. Mac Kenzie
Marishof 4.
20 dec. de heer Ter Haar
Neptunus 22.

1 november
8 november
15 november
22 november
29 november

oogstdankdienst, diverse gemeente
leden kregen een attentie
mevrouw Voerman
de heer Groot Wassink
mevrouw Hakken
de heer en mevrouw Willems

Agenda Lichtenvoorde

Verjaardagen Lichtenvoorde
9 jan. de heer S. Kuijt
Frans Halsstraat 10
7131 VW, 78 jaar.
13 jan. mevr. G.W. Stronks –
Wisselink
Bachstraat 22
7131 AE, 81 jaar.
15 jan. mevr. M.J. Nijenkamp
In Antoniushove
7131 CW, 80 jaar.
4 feb. de heer G.H. Rensink
Wihelminastraat 5
7131 XN, 76 jaar.
4 feb. mevr. W.J.S. Smeitink –
ter Haar
Scheidingsweg 22
7137 PA, 75 jaar.

06 januari
11 januari
12 januari
13 januari
15 januari
18 januari
20 januari
21 januari
27 januari
28 januari

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 zeker op
prijs stellen.
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Inloopmorgen
Ouderlingenberaad
PVG vergadering
KRM vergadering
Inloopmorgen
Kerkcafé
Open Tafel
PVG middag bingo
Inloopmorgen
V&T vergadering
V&T ds. H. Hinkamp
Stervenskunst
Inloopmorgen
Moderamen
V&T ds. H. Hinkamp
Stervenskunst

09.30 uur
20.00 uur
14.00 uur
20.00 uur
09.30 uur
20.00 uur
11.30 uur
14.30 uur
09.30 uur
10.00 uur
20.00 uur
09.30 uur
20.00 uur
20.00 uur

Afscheid Frits van Doorn
In verband met zijn verhuizing naar Deventer neemt
Frits van Doorn vervroegd afscheid als ouderling van
de kerkenraad. Zondag 6 december heeft hij al afscheid genomen in de kerkdienst. Voorzitter Sjors
Tamminga bedankt hem voor zijn inzet als ouderling
voor de kerk in de afgelopen jaren. Ook wordt hij
bedankt voor zijn werkzaamheden voor de Herold
groep. Wij wensen Frits samen met zijn vrouw alle
goeds toe in Deventer. Onder applaus ontvangt Frits
de bloemen en een pen.

Kerkenraadsvergadering Lichtenvoorde...
van 9 december 2015
Vaststellen jaarcijfers 2014 en begroting 2016
De Jaarcijfers 2014 zijn gepubliceerd in Op
Weg en hebben ter inzage gelegen in de Johanneshof. Hierop zijn geen reacties binnengekomen. De jaarcijfers 2014 worden door de
kerkenraad vastgesteld. Daarnaast zijn de concept-begrotingen voor 2016 voor zowel diaconie als kerk vastgesteld.

Vragen?
Heeft u vragen naar aanleiding van het verslag van de
kerkenraadsvergadering? U kunt altijd contact opnemen met de scriba of een ander lid van de kerkenraad.

(Her) Bevestiging ambtsdragers
De kerkenraad stemt graag in met de benoeming van
Willie Geessink als ouderling-kerkrentmeester en
Karin Wibier als diaken. Zondag 10 januari 2015 is de
bevestiging, de bevestiging van Karin Wibier zal op
een later tijdstip plaatsvinden. Daarnaast worden
deze zondag twee ambtsdragers herbevestigd. Dit
zijn Sjors Tamminga en Carelien Lensink (beiden ouderling).

Erik Schokkin, scriba

Vacatures
Frits van Doorn stopt, in verband met zijn verhuizing
naar Deventer, als ouderling. Jan Niewold stopt, maar
draait de eerste maanden van 2016 nog gewoon
mee, totdat hij daadwerkelijk verhuisd is. Erik Schokkin stopt. Naast vacature ouderling, (ouderling-)
kerkrentmeester is er de vacature scriba. Het is nog
steeds niet gelukt hier iemand voor te vinden. Voor
de komende tijd wordt gezocht naar een tussenoplossing. De functie van scriba zou grofweg in 3 delen
op te splitsen zijn: 1. opstellen roosters ed; 2. notuleren kerkenraadsvergadering en 3. overig (moderamen, post, informatiepunt enz.). Punt 2 zal Flip de
Bruijn oppakken, hij kan ook als vraagbaak fungeren
voor vragen rond de kerkorde.

januari-licht
januari-lucht
kale takken tegen de grijze hemel
misschien komt er sneeuw...
januari-licht
nog-winter-licht
januari-licht
januari-lucht
silhouetten van vogels
tegen een strakblauwe hemel
de zon is al warm
januari-licht
nog-geen-lente-licht
januari
licht en donker
tegelijk
van welke kant bekijk
jij het leven...?
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nationale kerken, kerkleiders, pastors en oudsten
met praktische trainingen toe om hun gemeenteleden te begeleiden in hun dagelijks leven en werk.

De diaconie van Lichtenvoorde heeft het volgende project ondersteund:
Stichting Waridi, Destiny Women in Oeganda

24 januari

De komende vier jaar wordt het project Destiny Women in Oeganda ondersteund. Dit project is een initiatief van het jonge Oegandese echtpaar Fulukas en
Miriam Borea. Zij vangen in de hoofdstad Kampala
jonge meisjes op, die door armoede of het verlies van
hun ouders in de prostitutie terecht zijn gekomen. De
leefomstandigheden van deze zeer jonge meisjes zijn
verschrikkelijk en de kans op HIV en AIDS is enorm.

KIA- Catechese en Educatie

Wie een taak op zich neemt in de kerk, gaat een
mooie uitdaging aan. Maar wat wordt er van je verwacht? En hoe ga je dat doen? Het PCTE, het toerustingscentrum van de Protestantse Kerk, traint vrijwilligers en professionals voor hun taken. Daarbij gaat
het om leren met hoofd en hart, om verdieping van
kennis en vaardigheden, maar ook om ontmoeting,
uitwisseling en geloofsgesprekken. Het toerustingscentrum wil met haar aanbod aansluiten bij nieuwe
vormen van leren die in de samenleving ontwikkeld
worden, zoals bijvoorbeeld e-learning (leren via i-Pad
of laptop) en leren in leergemeenschappen

Destiny Women biedt deze meisjes een veilig onderkomen en probeert hun levens te veranderen door
hen om te leren gaan met hun trauma's en hen de
kans te bieden beroepsonderwijs te volgen. Fulukas
en Miriam willen heel graag verhuizen naar een kippen boerderij buiten de stad. De meisjes zullen daar
veiliger zijn en minder gauw terugvallen in hun oude
leefpatroon.

31 januari

KIA-Missionair Werk en Kerkgroei

In de Haagse multiculturele wijk Moerwijk staat de
Marcuskerk. Met de pioniersplek ‘MarcusConnect’
wil deze kerk de sociale contacten in de wijk bevorderen en eenzaamheid bestrijden. Via onder meer een
buurttuin, een Bibleclass en andere activiteiten raken
steeds meer mensen betrokken bij MarcusConnect.
Eens in de twee weken koken en eten zij samen om
elkaar beter te leren kennen. Ook de buurttuin is
inmiddels een levendige ontmoetingsplek geworden.
Met deze collecte helpt u deze en andere pioniers
plekken op een vernieuwde manier zichtbaar te zijn
in de buurt.hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh
hh

Dit project zal enerzijds grote mogelijkheden bieden
voor arbeidstherapie en het volgen van beroepsonderwijs. Anderzijds zullen de kippen een inkomen
genereren waardoor het project op termijn geen hulp
meer nodig heeft van buitenaf. Kortom een echte
Afrikaanse zorgboerderij.
Stichting Waridi ondersteunt dit prachtig initiatief. De
Stichting helpt Destiny Women met de financiering
van de boerderij en het bijbehorende tehuis. Daarnaast wordt er hard gewerkt aan de benodigde deskundigheid voor dit project.
http://www.waridi.nl/

Opbrengsten collectes november

Deurcollectes januari

4-nov
8-nov
15-nov
22-nov
29-nov

3 januari

Verwarming

10 januari

De Bondgenoot

17 januari

KIA-plaatselijke Oecumene

Project diaconie (st. Hope)
Orgelfonds
Diaconaat (PKN)
Cantorij
Algemeen kerkenwerk

€ 103,35
€ 56,20
€ 60,94
€ 135,66
€ 47,85

Namens de diaconie:
Jeroen Wildenbeest

Toerusting voor leiders van migrantenkerken
In ons kleurrijke Nederland wonen honderdduizenden christenmigranten, die samenkomen in internationale of migrantenkerken. Veel van deze kerkleden
zijn minder daadkrachtig of kampen met sociale of
emotionele problemen. Voor leiders van de geloofsgemeenschappen is het een extra uitdaging om hun
gemeenteleden met raad en daad bij te staan. Daarom rust SKIN, de vereniging van migranten- en inter-

Als je je rijk wilt voelen, tel dan eens de
waardevolle dingen die je hebt en
niet voor geld te koop zijn.
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Ontwerp begroting Diaconie 2016

Stervenskunst - Oog in oog met de eeuwigheid.
o.l.v. Dominee Hans Hinkamp

De ontwerp begroting van de Diaconie over 2016 is in
de kerkenraad besproken en wordt conform de kerkorde gepubliceerd.

Ook dit seizoen verzorgt dominee Hans Hinkamp weer twee avonden rondom een thema.
En ook dit keer beloven het, als andere jaren,
weer boeiende avonden te worden. Meer dan
twintig eeuwen lang is het sterven beschouwd
als een belangrijke gebeurtenis waarop een
mens zich dient voor te bereiden. Veel denkers
en schrijvers hebben sinds de klassieke oudheid bespiegelingen en raadgevingen opgeschreven die moesten leiden tot een goede dood. Dat
leidde tot een eigen literair genre: de ars moriendi,
ook wel stervenskunst genoemd.

Staat van begrote Baten en Lasten
Begroting
2016
Baten Onroerende zaken
Rentebaten
Bijdragen Levend geld
Door te zenden collecten en
bijdragen derden
Totaal : a

€
€
€
€

30.901
5.208
3.850
2.500

€

42.459

Lasten onr. zaken en Inv.
excl. afschrijvingen
Afschrijvingen
kerk.activiteiten + Kerkradio
Bijdragen andere organen
Salarissen en Vergoedingen
Kosten Beheer en Administratie
Rente lasten
Diaconaal werk plaatselijk
Diaconaal werk regio./prov./land
Diaconaal werk wereldwijd
Totaal : b

€

4.000

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

1.000
1.825
3.150
600
500
376
14.965
4.470
10.315
41.201

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

€

1.258

€
€
€
€

5007501.250-

Voordelig :

€

Wie de geschiedenis overziet moet concluderen dat
het genre van de stervenskunst - na een bloei in de
oudheid en late middeleeuwen - uiteindelijk zelf een
zachte dood gestorven is. En dat is jammer. Want
vragen rond het leven en levenseinde zijn onverminderd actueel.
Met de opkomst van de palliatieve zorg - als een zo
goed mogelijk pijnvrij afscheid kunnen nemen van
het leven - is er een groeiende behoefte aan geestelijke begeleiding en ondersteuning. Hierbij wordt de
stervenskunst tot een apart (laatste) hoofdstuk. Waar
de oude ars moriendi zich richtte tot iedere mens, in
welke levensfase dan ook, is in onze cultuur stervenskunst iets voor het laatste stukje.
Hoe gaan wij om deze vragen over leven en levenseinde? In twee avonden gaat dominee Hinkamp in op
deze heel oude traditie en op hoe deze (in aangepaste vorm) mogelijk ook in onze tijd van waarde zou
kunnen zijn.
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Tevens wordt de begroting in haar geheel ter inzage
gelegd voor de leden van de gemeente gedurende de
week van 10 januari in de Johanneshof tijdens openingstijden.

U bent natuurlijk altijd welkom, maar als u zich van te
voren opgeeft hebben we een idee op hoeveel mensen we ongeveer kunnen rekenen.

Reacties hierop kunnen tot drie dagen na het einde
van de periode van terinzagelegging worden gestuurd
naar de scriba.

Toegang
Koffie/ thee
Locatie
Data
Tijd
Info

Herinnering Solidariteitskas
In de maand mei zijn de acceptgiro’s voor de jaarlijkse bijdrage aan de Solidariteitskas verzonden. Mocht
u de bijdrage nog niet hebben betaald dan verzoeken
wij u om dit, zo mogelijk, alsnog te doen en uw bijdrage te storten op het volgende rekeningnummer:
IBAN NL04FVLB0635807300.
Wij danken u voor uw medewerking.
College van kerkrentmeesters

gratis (vrijwillige bijdrage)
€ 1,Johanneshof
donderdag 21 en 28 januari
20.00 uur - 22.00 uur
Sjors Tamminga, 0544-372752
mail:sjorstamminga@kpnmail.nl

Lichtenvoordse Bijbelkwis en Gespreksavonden
Noteer vast 10 februari 2016 voor de Lichtenvoordse
Bijbelkwis. Verder kunt u kiezen uit 24 of 25 februari
voor de jaarlijkse gespreksavond. Meer in het volgende nummer.
de commissie Vorming en Toerusting
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De brieven die in de kerk worden voorgelezen kunt u
na de dienst ondertekenen zodat ook u zich in kunt
zetten voor de mensenrechten overal in de wereld.
Sinds kort ligt de brief die in de kerk wordt voorgelezen nog een week op een lessenaar bij de (achter)
uitgang van de Johanneshof.
Iedereen die in de loop van de week in de Johanneshof komt, heeft ook dán nog de mogelijkheid om de
brief te ondertekenen en daarmee het werk van Amnesty te steunen.
Namens de diaconie,
Marion Houwers

Meeleven, Groenlo
In de bijbel staan veel verhalen over genezingen. Ik vertel deze verhalen altijd met een zekere schroom, zie gemeenteleden voor me die in
het ziekenhuis behandelingen ondergaan, soms
het bericht hebben gekregen dat ze ernstig of
zelfs ongeneselijk ziek zijn. In een dergelijke
situatie luistert het nauw. In het Evangelie hebben de
wonderen altijd een relatie met de komst van het
Koninkrijk van God dat Jezus verkondigt. Het zijn dus
geen wonderen om het wonder. Jezus laat horen en
zien dat mensen van Godswege een nieuw perspectief krijgen aangereikt. De wonderen vertellen dat
pijn, eenzaamheid, de dood, niet het laatste woord
hebben. God blijkt onze bondgenoot te zijn in de
strijd die we hebben te leveren. Zoals God vurig
hoopt dat wij, voor elkaar, een maatje zijn.
Dan kan en mens, zelfs als zijn gezondheid te wensen
overlaat, zich toch "beter" gaan voelen. Meer mens
eigenlijk. Het volgende gedicht van Jan van Opbergen
spreekt wellicht ook u aan:

Visitatie PKN Lichtenvoorde gaat niet door!
In de vorige Op Weg bent u uitgebreid geïnformeerd
over de visitatie. Helaas hebben de visitatoren aangegeven dat, door een foute planning van hun zijde,
de afspraak op 20 januari niet door kan gaan. De uitnodiging voor de gemeenteleden op deze dag komt
dan ook te vervallen.
Zodra er een nieuwe datum is vastgesteld wordt u
hierover geïnformeerd.

Gezegend de hand gelegd in de mijne als teken van
trouw, van samen toekomst scheppen. Gezegend de
mens, die rakelings nabij, in tij en ontij, bij ziekte en
gezondheid..., mijn liefste naaste wil zijn.
ds. Wim Blanken

Erik Schokkin, scriba

Geloof en een hoop liefde
uit Lichtenvoorde en Groenlo

Amnesty International

In het EO-programma Geloof en een hoop liefde gaan
de presentatoren vijf dagen per week op zoek naar
geloof, hoop en liefde, elke week
vanuit een andere woonplaats. In
de week van 11 januari komen de
uitzendingen vanuit de gemeente
Oost-Gelre, dus uit Groenlo en Lichtenvoorde. Elke werkdag om 18.10
uur op NPO2.
Erik Schokkin

Zoals u vast wel zult weten wordt er, elke tweede
zondag van de maand, een brief van Amnesty voorgelezen in de kerk.
Amnesty zet zich in voor de mensenrechten.
Hieronder verstaan we de rechten en vrijheden die
iedereen zou moeten hebben. Iedereen heeft het
recht om te leven. Iedereen
heeft het recht om te zeggen wat hij wil. Iedereen
heeft het recht op onderwijs. Niemand mag zomaar
worden gearresteerd…
Worden de mensenrechten
geschonden, wordt iemand bijvoorbeeld zomaar gearresteerd, dan komt Amnesty in verzet. Onder andere door een brievenactie. In een brief wordt de situatie van bijvoorbeeld een gevangene beschreven en
wordt er verteld dat men zich zorgen maakt over
deze persoon.
Als veel mensen deze brieven ondertekenen, kan dat
een groot effect hebben. Regeringen voelen zich dan
op de vingers gekeken.
Vaak zorgen ze na een brievenactie voor een betere
behandeling van de gevangene of wordt deze zelfs
vrijgelaten. Ook als er niets verandert aan hun situatie, voelen de gevangenen zich in ieder geval gesteund.

Kerkcafé in de Johanneskerk
Je hebt een druk bestaan en staat volop in deze drukke wereld? Tijd is een kostbaar goed. Familie, vrienden, werk, hobby’s? Dan blijft er soms weinig tijd
over. Voor levensvragen, bezinning, of zomaar ontmoeting met leeftijdgenoten. Toch kunnen er heel
wat vragen zijn die je bezig houden. Vragen over lief
en leed, dilemma’s op het werk, zorgen over de toekomst, de opvoeding van kinderen (of zorgen om de
ouders), vragen over geloof of kerk… het kan en mag
allemaal een plaats krijgen.
Op 13 januari, om 20.00 uur
ben je van harte welkom in
de Johanneshof.
Vragen over de avond zelf?
Laat het even weten!
Met een hartelijke groet, Hans Hinkamp
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Op adem gekomen verlaten we, onder orgelspel,
gezegend de kerk. Na de zegenbede klinkt ons Amen.
Ik noemde al het avondmaal. In het Evangelie geeft
Jezus Zelf opdracht het avondmaal te vieren, zo met
elkaar brood en wijn te delen als Hij dat met Zijn leerlingen deed. Daarom vieren wij in brood en wijn dat
de Levende Zich aan ons geeft, opdat wij ons aan
Hem en aan elkaar geven. Als wij het brood breken
en de beker rond laten gaan, zijn we op de weg die
Jezus wees, de weg van delen en recht doen. De Heer
doet ons in vrede leven.
Door de doop worden we opgenomen in de christelijke gemeente. We dopen in de Naam van de Vader,
de Zoon en de Heilige Geest. Want het nieuwe leven
is begrepen in de liefde van de Vader, de dood en de
opstanding van Jezus en de bezieling door de Geest.
In de vroeg-christelijke kerk werd bij voorkeur in de
Paasnacht gedoopt. De brandende paaskaars symboliseert het licht dat Christus is, die onze duisternis
overwon. De kleine kaars die de dopeling ontvangt,
wordt ontstoken aan de paaskaars. Het Licht wordt
doorgegeven.

VIEREN IN DE OUDE CALIXTUS, Groenlo
Doordacht
Soms vragen mensen me wat de betekenis is van de
verschillende gebeden in de kerkdienst. In dit kerkblad geef ik graag een toelichting op wat als “een
klassieke orde van dienst” mag worden beschouwd.
De eeuwen door doordacht.

De zondagse viering begint met orgelspel, onderdeel
van de dienst van de voorbereiding. We worden welkom geheten, er zijn mededelingen. We zingen een
lied, zoeken, in meer dan één opzicht, naar de goede
toonhoogte. Aansluitend worden we uitgenodigd een
moment stil te zijn, voor concentratie of gebed. We
weten ons bemoedigd doordat < Onze hulp is in de
Naam van de Heer >. Na bemoediging en groet volgt
het drempelgebed. We verwoorden wat we kwijt
moeten voordat de dienst echt kan beginnen. Na
opnieuw een lied volgt het smeekgebed, waarin we
stem geven aan wie geen stem hebben. We roepen:
“Heer, ontferm U”. Aansluitend zingen we de lofzang.
Het gloria biedt ons zicht op Gods toekomst.
Na de dienst van de voorbereiding volgt de dienst van
het Woord, lezen we uit de Bijbel. In geval van een
gedrukte liturgie gebruik ik graag de woorden: “De
Schriften, gelezen, gezongen en uitgelegd”. De psalmen zijn gezongen schriftlezingen. We beseffen terdege dat onze oren geopend moeten worden, we
bidden dan ook het gebed om Gods’ Geest, een bede
om ontvankelijkheid. In onze gemeente kiezen we
meestal voor een doorgaande lezing van een bijbelboek. Zo doen we de schrijver recht. De preek is uitleg en verkondiging in de tijd en de maatschappelijke
situatie waarin wij leven, dus actueel. Tijdens een
moment van meditatief orgelspel kan het gesprokene
bezinken. Daarna een lied, waarmee we de uitleg
beamen.
In de dienst van de gebeden en de gaven danken we
God, dragen we elkaar biddend op en vragen kracht
om te kunnen bijdragen aan de verhoring van onze
gebeden. De collecte is een wezenlijk onderdeel van
de viering. Vanouds was de inzameling der gaven
namelijk nauw verbonden met het avondmaal: onze
gift moest een antwoord zijn op Jezus’ gave in brood
en wijn. Uit onze bijdrage blijkt onze betrokkenheid.

Bijeen op zondag
Op zondag 10 januari wordt u uitgenodigd voor een
dienst van Schrift en Tafel. In brood en wijn “proeven” we het Evangelie. Jezus, God – met – ons, brak
Zichzelf, gaf Zijn leven, opdat wij het leven zouden
vinden dat toekomst heeft. Leven dat ons te zingen
geeft. Met een lied van Kees Zwart:
Brood van leven, wijn van vreugde, leer ons loven,
geef ons vrede!

Op het leesrooster van “De Eerste Dag” staat Lukas 3,
gedeeltelijk. Ik lees de verzen 1-3 en 21-22. In de
woestijn ontmoeten we Johannes de Doper. In een
wereld, die een wildernis is, roept hij op tot bekering.
Wat roept dit, voor velen, beduimelde woord, bij u
op? Veronderstelt “bekering” dat ik “boete” doe?
Martin Buber zegt dat het beter is van het verleden
te leren dan er boete voor te doen. Opnieuw spannende vragen op deze zondag.
Welkom in de kring rondom het Woord en rondom
de Tafel!
ds. Wim Blanken
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troepen van generaal Ratko Mladić. Nederlandse
Dutchbat-militairen die onder VN-vlag in de enclave
gestationeerd waren konden dit niet voorkomen. In
de dagen die volgden, werden meer dan achtduizend
moslimmannen vermoord. Het is de grootste massamoord in Europa sinds de Tweede Wereldoorlog.
Toch is er geen reden tot wanhoop. Maatstaf voor
het ware mens-zijn is Jezus uit Nazaret. In Hem wordt
duidelijk wie wij zullen zijn (2 Korinthiërs 5:17a). De
term christelijk is dus een kritisch begrip.
Een humaan Europa is een Europa waar de gerechtigheid de dienst uitmaakt. Kerken zijn aanspreekbaar
op gerechtigheid. Daarover in het volgende kerkblad.
ds. Wim Blanken

Waarheen ga je, Europa?
Europa valt van de ene in de
andere crisis. In het vorige kerkblad stond ik, naar aanleiding
van de toestroom van vluchtelingen, stil bij de identiteit van
ons werelddeel. Na de terroristische aanslag in november in
Parijs en Mali wordt Europa opnieuw op de proef
gesteld, dringt de vraag zich op: “Wat is wezenlijk
voor de identiteit van Europa?“ Het antwoord: de
joods-christelijke traditie, ligt enerzijds voor de hand,
maar roept anderzijds een vraag op. Hebben de grote
bijbelse kernbegrippen, zoals “gerechtigheid” en
“vrede”, de geschiedenis van Europa werkelijk bepaald?
Wat is wezenlijk voor de identiteit van ons werelddeel? Ik heb moeite met het standpunt van prof.
H.M.Kuitert voor wie de kerk, als eindpunt, mag
overgaan in de cultuur. Christelijk zal uiteindelijk cultureel worden. Als vruchten noemt hij onder meer:
de waardigheid van de enkeling, de vrijheid van meningsuiting en de tolerantie. Het geweten, het verantwoordelijkheidsgevoel typeert hij als typisch Europees. Als “schuldcultuur” onderscheidt Europa zich
van andere culturen.

Expositie schilderijen Hermien Geessink,
Lichtenvoorde
In de Johanneshof komen schilderijen te hangen van
Hermien Geessink. Ze woont aan de Aladnaweg in
Lichtenvoorde.
Ongeveer tien jaar geleden is zij begonnen met aquarel schilderen en later met acrylverf. Eén keer in de
week gaat ze naar een atelier in Eibergen, waar ze
ook haar lessen heeft gevolgd,
De onderwerpen zijn heel verschillend, landschap,
mensenfiguren, dingen in de natuur.
Zoals ze zelf zegt: ‘Ik schilder wat ik leuk vind. Zie ik
iets moois, dan maak ik er een foto van en zet het op
mijn eigen manier op het doek. Geef er mijn eigen
draai aan. Het is een fijne hobby. Het geeft me rust
en ontspanning.’
Fijn dat we haar werk in de Johanneshof mogen exposeren.
Expositiecommissie Hans, Ineke en Ank

Mocht de kerk de geest geven, dan is er altijd nog het
cultureel christendom. M.i. zal er een plek moeten
blijven waar de Schriften open gaan en het doen en
laten van mensen hier en nu tegen het licht van het
Woord wordt gehouden. Ook al valt dat niet mee, we
zullen in de kerk moeten blíjven geloven. Niet op
eigen gezag, maar op gezag van God die voor de kerk
een plaats ziet in Zijn plan. Dat is reden om elke
krampachtigheid te laten varen. De macht van de
kerk is haar dienstbaarheid. Deze macht verdraagt
zich niet met geweld en dwang. In dit verband kan
met Kuitert gezegd worden dat de medemenselijkheid het eindpunt van alle wegen van de Schepper is.
Eindpunt is Jezus van Nazaret.
Nogmaals: wat is wezenlijk voor Europa? Wat maakt
haar identiteit uit? Mijn antwoord luidt: de humaniteit (menslievendheid, menselijkheid). Ook al zeg ik
dit met schroom. De Europese cultuur heeft weliswaar veel goeds gebracht. Maar er zijn ook kanttekeningen te plaatsen. Voor triomfalisme is geen enkele
reden. Europa is het werelddeel van waaruit de wereld hoogmoedig is gekoloniseerd, de bakermat van
twee wereldoorlogen, de plek waar in ‘40-‘45 miljoenen in gaskamers verdwenen. Auschwitz moet gezien
worden als het absolute failliet van de Europese beschaving. Zoals Srebrenica duidelijk maakt dat waakzaamheid geboden blijft. De Bosnische moslimenclave Srebrenica werd op 11 juli 1995 veroverd door de

Vrijwilligersavond Lichtenvoorde
Graag willen we ook dit jaar weer een avond organiseren voor al onze vrijwilligers. Om u te bedanken
voor uw inzet in het afgelopen jaar willen we op vrijdag 26 februari 2016, onder het genot van een hapje
en een drankje, een gezellige avond aanbieden.
Vanaf 20.00 uur tot ongeveer 23.30 uur bent u van
harte welkom in de Johanneshof. Uw partner is daarbij ook uitgenodigd.
De komende tijd proberen we iedere vrijwilliger persoonlijk uit te nodigen. Mochten we u hierbij toch
vergeten zijn, dan kunt u zich alsnog opgeven bij onderstaand adres, liefst per email.
Namens de kerkenraad
Hermien Geessink, Willy ten Barge en Gera Boschman
p/a Aladnaweg 25, 7122RP Aalten
tel. 06 53 97 56 78
email: hjgeessink@live.nl
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officiële uutneudeging veur de opening ehad. Tussen
neus en lippen deur worden de aoverege vri-jwilligers
ok bedankt. Ok dit jaor was Gertjen drok met ’t
kerstpanorama. Gertjen was net bezeg um de leste
beeldjes neer te zetten, ton meneer pastoor kwam
kieken. Meneer pastoor zei niks maor kek ’t zich ’s an
en zei toen iets geïrriteerd: ’Gert, al jaren maak je het
panorama, en elk jaar zet je de figuranten te dicht bij
de heilige familie. Waarom doe je dat toch?’ Gertjen
kek de pastoor an en zei toen: ’Al vierentwinteg jaor
do’k dat no meneer pastoor en dit is de eerste kere
da’j mien d’r nao vraogt.’ Meneer pastoor fronsen
ziene wenkbrauwen, want zo’n antwoord had-e neet
op erekkend. ‘Maor no’j d’r toch naor vraogt’, ging
Gertjen wieter. ‘In dee figuranten, daor könne wi-j
ons allemaole herkennen.’ Meneer pastoor trok de
wenkbrauwen no nog wieter op van verbazing. ‘Kiek’,
zei Gertjen ‘zee ’j dee schijnheilege köppe van dat
volk uut Nazareth? I-j könt zo zeen dat dat volk dech:
Jao, jao, zwanger deur ’n wonder van God, dat zal …
Wi-j geleuft neet in wonderen. Dee deerne hef gewoon … Na ja, i-j snapt ’t wal, wat dat volk dech.

GELEUF ’T NO MAOR
De figuranten
Vaste an de kerke stond een old klooster. De kerke
was nog gewoon in gebroek, maor ’t klooster stond al
meer as viefentwinteg jaor läög naodat de leste dree
monniken naor een bejaordenhuus wazzen ebracht.
De kerkgemeenschap zat eigenlijk met dat klooster in
de mage. ’t Begon al dufteg sporen van achterstalleg
onderhold te vertonen. Maor ja, i-j snapt ok wal dat
de kerke neet te völle geld wol bestaen an zo’n läög
gebouw. Starker nog, at ’t neet vaste an de kerke had
ezaeten, hadden ze dat olde klooster al lange van de
bene egooit. Maor juust umdat-e d’r wal vaste anzat,
beperken dat de meugelekheden. Dat was ok de raeden waorumme meneer pastoor een verzoek van de
COA tut opvang van nieuwe asielzoekers had afewezzen. Opvang is good maor um no moslims praktisch in de kerke op te vangen, ging ’m iets te wiet af.
En zo blef ‘t klooster läög en had ’t eigenlek gin functie. Behalve met advent, want dan worden d’r in de
olde grote aetzale ne helen groten kerststal opebouwd. Niet zomaor zo’n stelleken met een paar
herders en zo. Nae, een heel panorama waorin ’t hele
kerstverhaal van begin tut ende worden verbeeld.
Van de aankondeging an Maria tut de vlucht naor
Egypte, met wal een paar honderd beeldjes, wie-t
allemaole een ander gedeelte van ’t kerstverhaal
uutbeelden. En dat allemaole in een landschap met
heuvels, huuskes, ’n mölleken, beume en dieren.

De pastoor mos zich vaste-hollen an de taofel, maor
hee zei niks. Gertjen ging wieter: ‘At d’r teggenwoordeg ene pröt ovver ’n wonder van God dan vinne wi-j
dat al gauw ovverdrevven, en wordt diegene bestempeld as heileg beuntjen. Kiek en zie’j daor den
herbergier wie-t met zo’n zuneg beksken um de deure kik? Ho vake klopt, figuurlek dan, d’r ok no nog
mensen bi-j ons an de deure wie-t onzen andacht of
hulpe neudeg hebt. Ik denke an olde leu of eenzamen
of asielzeukers, meneer pastoor,’ en Gertjen kek de
pastoor recht in de ogen. De pastoor wis donders
good wat Gertjen bedoelen. Uutendeleke had hee
zelf ’t verzoek van ’t COA af-ewezzen en ze deurestuurd naor ’n olde kazerne in de buurte. I’j zaggen
’m bi-jkleurn. Gelukkig praoten Gertjen alweer vedan.
‘Kiek de herders daor gaon’, gräölen Gertjen, ‘dee
herders leten eur dagelekse wark gewoon effen liggen um ’t kind te zeuken. Dat vin’k mooi. Wee dut
zoiets teggenwoordeg nog? Iederene is drok met
wark, gezin, sport en vakantie. Maor tied heb i-j neet,
tied maak i-j. Daor könne wi-j nog wat van leern.

Elk jaor weer zorgen Gertjen van de Kuper d’r veur
dat dat hele spul worden op-ebouwd. En elk jaor
weer was ’t weer anders as de kere daorveur. D’r
kwam ne bulte volk uut de wiede umtrek kieken naor
wat Gertjen d’r no weer van emaakt had. Gertjen was
een kaeltjen met humor en elk jaor had-e wal ’n paar
humoristische dinge in ’t kerstpanorama verwarkt. Zo
had-e d’r al ’s ne herder wie-t teggen de boom an
ston te pissen, in-ezet of ene kere had een van de
koningen gymschone an. Meneer pastoor kon dat
eigenlek neet warderen, maor ja, Gertjen deed d’r
völle meujte veur en zo völle andere vri-jwilligers
wazzen d’r neet.
Waeken was Gertjen bezeg um ’t geheel op te bouwen en at ’t dan eenmaol ston, dan kwam Frits um ’t
geheel te verlechten, waorbi-j natuurlek de heilege
familie extra in de schienwarpers kwam te staon. Dan
was d’r altied nog ’n officiële opening waorin de pastoor de sponsors één veur ene bedanken, want dee
wazzen d’r allemoale bi-j. Zee hadden dan ok een
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O ja, zee’j den herdersjonge, wie-t op ne fluite blös.
Hee steet net zo dichte bi-j de kribbe as de dree koningen met al eure cadeau’s, want ’t dut d’r neet too
of i-j völle of weineg presteert, of völle of weineg
hebt, wi-j bunt allemaole gelieke. Dat is de raeden
waorum ik de figurante neet op de achtergrond zette,
meneer pastoor. Zee haalt ’t verhaal heel dichtebi-j.’
De pastoor ston met de oorne te klappern want zovölle religieuze diepgang had hee neet achter Gertjen
ezocht. Hee wis eigenlek neet good wat hee mos
zeggen en eigenlek schamen-e zich ’n betjen want in
vierentwinteg jaor had hee eigenlek nooit echt ne
kere met Gertjen epraot. ’s Aovends ton Gertjen al
lange thuus was ging de pastoor weer stiekem naor ’t
panorama kieken. Hee pakken zich ne stool um ’t
allemoale rösteg op zich in te laoten warken. Hee zag
’n moder met ’n kind op d’n arm, ’n deerntjen wie-t
met ’n hundjen an ’t spöllen was en nog völle meer. ’t
Mooie was da’j bi-j al dee figuranten ow eigen verhaal konnen bedenken. Zo kon ieder zien eigen kerstverhaal maken en d’r veur zichzelf wat uuthalen. En
zo geet ’t eigenlek ok met al dee andere biebelverhalen, concluderen de pastoor. Hee stond nao een tiedjen op en strek nog veurzichteg ne kere met zienen
vinger ovver een van de beeldjes. Hee gräölen en
ging toen naor huus, hee had genog stof tut naodenken.

Kerstviering PVG, Lichtenvoorde
Ook dit jaar weer een hoogtepunt in de
jaarlijkse bijeenkomsten van de PVG.
Veel vaste bezoekers van de middagen en daarbij nog
vele anderen waren aanwezig in de sfeervol versierde
Johanneshof.
Mevrouw Truus de Bruijn, onze voorzitster, heette
iedereen van harte welkom. Ook was er een extra
welkom aan onze predikant ds. Hans Hinkamp en de
heer Bas Tieltjes die de muzikale begeleiding kwam
verzorgen, alsmede mevrouw Dinie Hiddink uit Lochem, onze gastvertelster deze middag. Het programma bestond uit het samen zingen van bekende
liederen afgewisseld met videobeelden van de Zandtovenaar, Gert van der Vijver.
De dames van de PVG lazen telkens tussen de mooie
beelden een passend gedicht voor.
Na de start met koffie/thee en een kerstkrans werd
er geluisterd en gezongen en kon men genieten van
de prachtige beelden van de zandtovenaar.
Na de pauze, met opnieuw thee of koffie kregen we
een prachtig boeiend verhaal in streektaal te horen
door mevrouw Hiddink. Het was muisstil en iedereen genoot van het verhaal dat ook veel jeugdherinneringen opriep. We waren blij met haar invulling
van deze Kerstmiddag.
Tenslotte zongen we samen een lied om daarna te
genieten van een uitgebreide broodmaaltijd.
De dames van de PVG hadden alles al goed voorbereid zodat men binnen korte tijd aan de lekkere
broodjes kon beginnen. Hierna was er nog volop gelegenheid om bij te praten wat ook voor de meeste
ouderen erg belangrijk is.
Tot slot werden ds. Hans Hinkamp, Bas Tieltjes en
mevrouw Hiddink allerhartelijkst bedankt door mevrouw Truus de Bruijn.
Fijn dat we met alle medewerkers van de PVG en de
overige vrijwilligers van onze kerk dit kunnen doen.

De waeke d’r op was weer de officiële opening van ’t
kerstpanorama. De sponsors zaten veuran. De pastoor bedanken de sponsoren maor neumen ze neet
één veur ene. Daor ston teggenovver dat hee speciaal
Gertjen bedanken veur ’t enorme wark, wat hee ok
dizze kere weer had verzet. Meneer pastoor zei: ‘Het
kerstpanorama is weer super, dankzij Gertje van de
Kuper!’ Toen gingen de gediens los en kon iederene
veur ’t eerst ’t panorama van dit jaor zeen. ’t ‘Ooooh’
en ‘Aaaaaah’ was neet van de loch. Lampen-Frits had
’t hele panorama mooi uutverlecht, zodat ok alle
figuranten in ’t lecht stonnen. Op borden ko’j laezen
wat ’t allemaole veurstellen, en ok de dubbele betekenis, zoas Gertjen ’t an de pastoor had verteld. Nog
nooit is d’r zovölle volk waezen kieken naor ’t mooie
kerstpanorama. En volgend jaor belaoft ’t nog extra
mooi te worden, want dan is onzen Gertjen viefentwinteg jaor panoramabouwer.
Jan van Eerden

Wij wensen iedereen een goed en gezond 2016 !
Annie Bosman

Op de eerstvolgende PVG middag 18 januari 2016
om 14.30 uur is er weer een oude
vertrouwde Bingo!
U komt toch ook?

AKZ-dienst, KND-XXL en J-kerk op 31 januari
Op 31 januari is er, om 10.00 uur in de Johanneskerk
een AKZ-dienst: Anders Kerk Zijn. De kinderen gaan in
de kindernevendienst aan de slag met een eigen programma. Voor de jongerenkerk staat er weer een
speels programma op het menu. In de dienst is er een
keuzeprogramma. Het wordt dus weer een gevarieerde kerkdienst. U bent van harte welkom!
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gevoeld, daar gebeurde wat na de inspirerende inleiding, toen de mensen tijdens de groepsgesprekken in
een open sfeer over hun verlieservaringen vertelden.
Het is een voorrecht als mensen je zomaar binnenlaten in hun leven; als je deelgenoot mag worden van
hun verhaal over wanhoop en verdriet, over moed en
vertrouwen en je de onvermoede innerlijke kracht
van deze mensen mag ervaren.
Zoals altijd stond er weer een mooi zelfgemaakt symbolisch bloemstuk met een stukje eruit - er ontbreekt
iets - , brandden er de hele dag veel waxinelichtjes
op de tafels en werden de mensen met veel zorg
omringd, waardoor de dag door velen als een verwendag werd ervaren.

Dag van het Licht

Rouwen is topsport bedrijven, je moet hard werken,
tot het uiterste gaan en daar word je doodmoe van,
alles kost veel energie. En dat allemaal omdat je iemand verloren hebt, iemand die heel veel voor je
betekende, waar je veel van hield en waar je nu voor
die liefde een hoge prijs moet betalen.’
Met deze woorden begon ds. Wytze Andela zijn inleiding op de ‘Dag van het Licht’, die plaatsvond op 24
november j.l. in ’t Kormelinck op de Molenberg te
Groenlo. Daar luisterden ruim 30 personen met veel
aandacht naar het verhaal over wat er toch met je
gebeurt als je een geliefd persoon aan de dood verliest en je het gevoel hebt dat je in een doolhof bent
terechtgekomen waar je de weg niet weet en maar
blijft ronddolen.
Dan heb je al je energie nodig om tot je te laten
doordringen dat iemand er niet meer is en daar zou
je liever voor weglopen, om dat intense verdriet maar
niet te hoeven voelen.
Als je dan toch met vallen en opstaan door je verdriet
bent heen gegaan, sta je voor de volgende taak je aan
te passen aan het leven zonder die ander en het verlies een plaats te geven in je leven dat anders is geworden dan het voorheen was.

Na de heerlijke lunch werd het middaggedeelte gevuld met een vraag- en antwoordspel, waarbij het
accent lag op het onderlinge gesprek dat hieruit ontstond en dat vaak veel herkenning en begrip opleverde. In de afsluitende viering werden aansprekende
teksten gelezen, klonk verstillende pianomuziek en
werd een verband gelegd tussen het afscheid nemen
van mensen en dat van dieren. Dieren die afscheid
nemen laten vaak een boodschap achter waar wij
mensen wat van kunnen leren:‘Let goed op, dan hoor
je mij, ook al zie je mij niet meer; ik ben toch dichtbij
en wijs je een weg om verder te gaan. Dat lukt omdat
we door de dood heen blijven leven in elkaar!’ Deze
inspirerende tekst wordt verwoord in het volgende
gedicht van Hans Stolp dat alle bezoekers van deze
bijzondere dag bij het naar huis gaan meekregen:

Zo’n ‘rouwtaak’ - want dat is omgaan met je verlies
toch eigenlijk: een taak waar je niet om gevraagd
hebt, maar die je wel moet uitvoeren - is zwaar, duurt
lang, soms wel een leven lang. Daar ben je met je
hele hebben en houwen mee bezig, maar daar heb je
ook je omgeving bij nodig. Niet om je wijze raad te
geven of je op een goedkope manier te troosten met
woorden als:
- Hij, of zij, heeft het nu toch beter
- Wees dankbaar dat je zolang bij elkaar bent geweest
- O, ik begrijp het helemaal, dat heb ik zelf ook meegemaakt en toen was ik...
Met dergelijke ‘troostwoorden’ help je de rouwende
mens niet echt, je neemt zijn of haar verdriet niet
serieus en maakt dat hij zich alleen nog maar meer
onbegrepen en eenzaam voelt.

‘Je leeft in mij’
Ik voel: je leeft in mij.
Nooit zul je sterven in mijn hart:
Je leeft er voorgoed.
Je hebt mij rijk gemaakt, zie ik.
Terugkijkend zie ik pas hóe rijk.
En nog steeds werk je in mij,
maakt mij sterk en liefdevol.
Hoe groter de afstand tussen jou en mij,
des te meer ga ik zien wat je mij
met jouw liefde gegeven hebt
en wat je nog steeds mij schenkt.
Je leeft in mij
en tegelijk leef je in de ruimte
van de geestelijke wereld,
behoed en beschut door het licht ervan.

Gewoon maar alleen er zijn, soms heel stil; het uithouden met de ander, een klacht steeds opnieuw
willen aanhoren zonder commentaar of goedbedoelde raad te geven. Want het werkt heilzaam als mensen naar jouw verhaal willen luisteren, mensen die
met aandacht aanwezig zijn, aandacht die wonden
helpt helen en die gemeenschap schept. Dat werd

Van daaruit werk je in en aan mij,
want liefde blijft en is een kracht
die nimmer sterft.
Namens de werkgroep Omgaan met verlies.
Ineke Nijland
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pen en steden, de actie op zaterdag 16 januari 2016
in ‘onze’ Johanneskerk om 12:00 uur door de kerkklokken te luiden voor de vrijwilligers van de actie
Kerkbalans, zodat zij zich door ons gesteund weten.
Maar we doen dit ook zo, om samen stil te staan bij
de positie van de kerk in de maatschappij. Te vieren
dat we er mogen zijn voor heel veel mensen, die in
deze dagen licht, troost en saamhorigheid vinden in
onze kerk!

Actie Kerkbalans van 17 t/m 31 januari 2016
Lichtenvoorde
Voor iedereen heeft de kerk een eigen betekenis. Het
is een plek waar je samenkomt, waar je geïnspireerd
wordt of vrienden ontmoet. Een plek waar je het
leven deelt, rust vindt en nog veel meer. Daarom is
dit jaar is ons motto: ‘Mijn Kerk Leeft !’ En om duidelijk te maken wat de inhoud van ons motto is, ontvangt u dit jaar ter ondersteuning van de actie een
nieuwe brochure:

‘Mijn kerk leeft’

Tussen 17 en 31 januari aanstaande, komen de vrijwilligers bij u aan de deur en overhandigen u een
brief met het verzoek om uw bijdrage toe te zeggen.
Zoals u weet is de opbrengst van de actie Kerkbalans
voor onze kerk van essentieel belang. Alle activiteiten
van onze kerkgemeenschap worden voor bijna 50%
bekostigd uit de actie Kerkbalans.
Daarom vragen we elk jaar aan alle leden van onze
gemeente om een financiële bijdrage.
Wij kennen in de kerk geen verplichte contributie,
zoals dat bij praktisch alle verenigingen wel te doen
gebruikelijk is.
Kerkbalans doet een beroep op ieders verantwoordelijkheid en vraagt een vrijwillige bijdrage.
De hoogte van die bijdrage kan, zo is de ervaring, fors
verschillen en dat is ook wel begrijpelijk om onder
meer de volgende redenen:
 de één is financieel meer draagkrachtig dan
de ander;
 onze oudere leden zijn gewend hun bijdrage
te relateren aan hun inkomen;
 de jongere leden zien het vaker als een belangrijke collecte ten behoeve van de kerk;
 een deel van de leden voelt zich minder betrokken bij de kerk en houdt daar bij de toezegging rekening mee.
De totale opbrengst van de actie neemt de laatste
jaren af en in de vergelijking met de opbrengsten van

Maar de kerk kost ook geld!
En daarom doen wij, zoals elk jaar, mee aan de landelijke campagne Kerkbalans.
We richten ons dit jaar nadrukkelijk op het effect en
de plek die wij als kerk in de samenleving hebben.
Dankzij Kerkbalans kunnen kerkgemeenschappen
functioneren en daarmee veranderen de levens van
mensen.
Goed dat Kerkbalans er is!
Dit jaar starten we de actie Kerkbalans op een bijzondere manier. Wij starten, net zoals in heel veel dor15

de actie in de ons omliggende plaatsen ligt ‘onze opbrengst’ onder het gemiddelde.
Om deze redenen verzoeken wij u de hoogte van uw
toezegging zorgvuldig te overwegen. In een kleine
kerkgemeenschap, zoals wij zijn, moet eigenlijk ieder
lid naar draagkracht bijdragen om ‘een levende kerk’
in stand te kunnen houden.
Dankzij uw bijdragen kunnen we onze belangrijke
taken blijven vervullen. Enkele voorbeelden daarvan
zijn:
 de levendige en voor velen aansprekende kerkdiensten met aansluitend daaraan de gelegenheid elkaar te ontmoeten in de Johanneshof;
 de aandacht voor onze leden door middel van
het geven van adequate pastorale zorg;
en niet in de laatste plaats:
 inspiratie op te doen tijdens de bijeenkomsten
van ‘Vorming en Toerusting’.
Daarom vragen wij u om al naar gelang uw situatie is,
 uw huidige bijdrage opnieuw toe te zeggen;
 of, als het mogelijk is uw bijdrage nog enigszins te verhogen;
 rekening te houden met een minimale individuele bijdrage van € 50,=
Echter het kan zijn dat uw omstandigheden het niet
toelaten om die minimale bijdrage te voldoen. In dat
geval mag u ook rekenen op een volwaardig lidmaatschap van de kerk,

IKA vakantieweken
Waarschijnlijk hebt u deze kreet al wel eens gehoord.
En u misschien afgevraagd: Wat is dit eigenlijk? En
zou het ook iets voor mij/ons kunnen zijn? Of voor
mijn ouder(s)?
Welnu, de IKA is een commissie die in het leven geroepen is door de diaconieën van de PKN kerken in
de Achterhoek en Liemers. Hun doel is om aan mensen die ‘neet good meer uut de veute kunt’, een fijne
en verzorgde korte vakantie te bieden. Deze vakantieweken (ze zijn van zaterdag tot zaterdag of van
zaterdag tot vrijdag) zijn geheel verzorgd. Naast de
gasten, zo’n 50 personen, zijn er ook 25 vrijwilligers
aanwezig, waaronder een geestelijk verzorger, verpleegkundigen en een aantal mensen voor de overige
taken. De vakantie accommodaties zijn natuurlijk
rolstoelvriendelijk.
In deze week worden er een heel aantal activiteiten
voor u georganiseerd, zoals een optreden van een
zang- of toneelvereniging, een dagje dierentuin, speldagen of een uitstapje met de bus. Uiteraard zijn ook
hierbij vrijwilligers aanwezig om uw rolstoel te duwen.
Er zijn natuurlijk wel kosten aan verbonden, maar ook
de diaconie draagt een steentje bij. Tevens zorgt de
diaconie voor het vervoer van uw huis naar de vakantie accommodatie.
Mocht u denken: dit is misschien een mooie gelegenheid om toch een weekje er lekker tussenuit te kunnen gaan, of wilt u meer informatie, meldt u zich dan
zo spoedig mogelijk (uiterlijk half januari 2016) bij
Frits Schutten (tel. 0544-376468) of bij Hillie Ikink (tel.
0544-377300).

Zo spoedig mogelijk nadat de actie is gehouden, zullen wij u informeren over de stand van zaken met
betrekking tot het totaal van de toezeggingen en wat
daarvan de gevolgen kunnen zijn voor onze kerk.
Alvast hartelijk dank voor uw betrokkenheid en tot
spoedig ziens in onze levendige kerk!

Giften Lichtenvoorde
Met hartelijke groet,
Het college van kerkrentmeesters

Voor de kerk een gift van € 117,50 via inlevering van
twee obligaties; via mevrouw G. Braam een gift van €
100,= en via mevrouw R. Tieltjes 2 x € 5-,= en 3 x €
10,==.
Voor de diaconie een gift van € 10,= via mevrouw G.
ter Haar en per bank € 10,= voor gemiste collecten en
eveneens per bank € 25,-- voor Herold contacten.
Voor het pastoraat per bank een gift van € 10,=; via
de heer F. van Doorn 2 x € 10,= en € 20,= en via mevrouw R. Tieltjes € 5,= en € 10,=.
Voor de ouderling bloemendienst een gift van € 10,=
via mevrouw J. ter Haar en via de heer F. van Doorn €
20,=.
Voor algemeen kerkenwerk 2 x € 10,= via mevrouw C.
Lensink en tenslotte voor het onderhoud van de kerk
€ 10,= via mevrouw R. Tieltjes.
Alle gevers hartelijk dank!

Kledinginzameling Lichtenvoorde
In de maand januari vindt er weer een kledinginzameling plaats en wel op zaterdag de 30e van 09.00 tot
12.00 uur in de Ni’je Wehmerhof, Rentenierstraat 20.
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Tijdens de pauze, waarin ook de broodmaaltijd in
gereedheid werd gebracht, wist Diny de aanwezigen
nog een beetje aan (denk)werk te zetten met een
quiz met bijbelse vragen. Voor de winnaars....,nog
een "kadootje" op deze middag, een doosje chocolade!

Kerstmiddag HVD Groenlo
Op donderdagmiddag 17 december j.l. druppelden de
bezoekers al tijdig binnen. Terwijl de tafels in kerstsfeer werden gebracht groeide het kerstgevoel van
deze middag geleidelijk aan, door de goede opkomst.
De liturgie verraadde het al: Het thema van deze
middag zou ons een "Kadootje" brengen. Niet dat het
een pakjes middag werd, maar een "symbolisch Kerst
kado" van bijzondere waarde.

Inmiddels was de koffietafel omgetoverd tot een rijk
gevulde kersttafel met verschillende broodsoorten,
beleg, salade en fruit. Met een smakelijke- en gezellige maaltijd eindigde deze sfeervolle samenkomst.
Een mooi kado! Tot slot zongen we samen het Ere zij
God, met dank aan Joop nogmaals voor de muzikale
begeleiding!

Na het nuttigen van een heerlijke kerstkrans met
koffie of thee, heette Diny Vennebekken, namens het
bestuur van de HVD, iedereen hartelijk welkom,
waarna het: "Nu zijt wellekome Jezu, lieve Heer",
werd gezongen.
Diny's inleidende tekst voor het liturgisch deel van de
middag maakte al iets duidelijk over "het kadootje".
Cadeaus zeggen vaak meer over de gever dan over de
ontvanger. Ook het cadeau van Kerst zegt veel over
de gever; het zegt iets over God! Dit cadeau gaat al
2000 jaar mee. Het is een cadeau voor het leven.

Diny wenste iedereen mooie kerstdagen toe en een
goed en Gelukkig Nieuwjaar.
In het nieuwe jaar hopen we weer samen te komen
op donderdagmiddag 14 januari 2016 voor de
Nieuwjaarsbegroeting en de traditionele Bingo, waar
veel leuke prijsjes te winnen zijn. We hopen op een
goede opkomst. Tot ziens, namens de bestuurleden:
Hannie, Gerda, Harmien en Diny,

Geleidelijk aan werd het cadeautje uitgepakt door bij
toerbeurt het kerstverhaal in stukjes voor te dragen
door Harmien, Diny en Nancy. Afwisselend werden
de bijpassende liederen gezongen, waarbij Joop Abbink ons muzikaal begeleidde en ondersteunde. Zo
brachten we het gebed dat Harmien eerder uitsprak
in de praktijk: Wij ontvingen oren om elkaars stemmen te horen en daarbij: Uw stem. We ontvingen
ogen om elkaar te zien in: Uw aanwezigheid.

Nancy Corts- Stunnenberg

Ophaal en thuisbreng service Hervormde Gemeente Groenlo
We hebben in Groenlo jaren lang een groepje vrijwillige chauffeurs gehad, voor mensen die zondags naar
de kerk wilden, maar moeite hadden om er te komen. Doordat er van deze service geen gebruik meer
werd gemaakt, zijn we er mee gestopt. Nu willen wij
deze dienstverlening opnieuw opstarten.
Wilt u op zondagmorgen naar de kerk, bel dan een
van de onderstaande personen:
Gerrit Wiggers tel. 464864
Hans Bragt tel. 462797
Wilt u ook wel eens rijden voor een medegemeentelid? Dan kunt u dit melden bij Hans Bragt.

Diny nam ons mee in het verhaal, dat iedereen, ieder
jaar, een geschenk van u krijgt, HET KERSTKIND. Voor
sommigen was het geschenk "te goed" verpakt, en
duurde het lang voordat het uitgepakt en begrepen
werd. Een zoektocht die moeilijk kan zijn, maar verlossend kan voelen als je weer terug bent in die stal,
waar het zuivere, heldere leven voelbaar is met het
"Kerstkind" als Kerstcadeau!
Harmien vertelde het verhaal: Waar bleef de ster? De
ster die de 3 Wijzen de weg had gewezen was verdwenen! Velen hebben het gezocht maar nooit meer
gevonden, maar in dit verhaal was het licht veranderd in drie zakken zaad, bijzonder zaad. Overal uitgezaaid. Zaad, dat niet als een plantje opkomt maar
andere dingen laat gebeuren, zoals : opkomen voor
een ander, een glimlach, hulp voor een mishandeld
dier.Zaad, dat om ons heen kan opbloeien.
Diny eindigde het liturgisch gedeelte met de wens,
dat het geloof ons kan laten zien wat God ons
schenkt.

Het volgende nummer van Op weg...
Maand
(eerste zondag)
februari (7 feb.)
maart (6 maart)
april (3 april)
mei (1 mei)
juni (5 juni)
juli/aug. (3 juli)
september (4 sept.)
oktober (2 oktober)
november (6 nov.)
december (4 dec)
januari 2017 (1 jan)
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Uiterste inleverdatum kopij
25 januari
22 februari
21 maart
18 april
23 mei
20 juni
22 augustus
19 september
24 oktober
21 november
19 december

uitdrukkingen in de Bijbel in Gewone Taal kunnen je
zomaar een glimlach ontlokken. Omdat je ze niet in
de Bijbel verwacht. Omdat we gewend zijn aan meer
afstandelijke bijbeltaal. Het zijn de smaakmakers van
de BGT, ze dragen bij aan de levendigheid en de
kracht van de teksten. Ze zijn heel gewoon, en juist
daardoor bijzonder.
Namens de werkgroep van het NBG
Ineke Beestman-Hoitink

Nederlands Bijbelgenootschap
Smeermiddelen en smaakmakers
De Bijbel in Gewone Taal (BGT) gebruikt gewone,
bekende woorden. Levert dat saaie teksten op? Uit
reacties van veel lezers blijkt van niet. De BGT wordt
getypeerd als: ‘levendig’, ‘leest als een trein’ en
‘spannend’.
Waar zit ’m dat in? Hoe kan het dat teksten met zo’n
bekende, beperkte woordenschat toch spannend en
levendig zijn? Twee typen woorden spelen daarbij
een belangrijke rol. De ene groep zou je de smeermiddelen van de vertaling kunnen noemen, en de
andere groep de smaakmakers.

Open Tafel Lichtenvoorde: wie wil er koken?
Smeermiddelen
Eerst de smeermiddelen. Dat zijn kleine, op het eerste gezicht onbelangrijke woorden. Je komt ze in de
BGT veel vaker tegen dan in andere vertalingen. Het
gaat om woorden als ‘gewoon’, ‘natuurlijk’, ‘eigenlijk’, ‘echt’. Zulke woorden hebben vaak geen een-opeen-relatie met Hebreeuwse of Griekse woorden uit
de brontekst, maar passen perfect in de context en
maken de boodschap duidelijk. In het dagelijkse
spraakgebruik komen ze veel voor.
Je vindt die smeermiddelen bijvoorbeeld in Job 2:3
(‘Dan heb je natuurlijk ook mijn dienaar Job gezien’),
Prediker 4:8 (‘Voor wie werk ik eigenlijk zo hard?’) en
2 Tessalonicenzen 3:12 (‘Blijf gewoon je werk doen’ ).

In de regel op de derde vrijdag van de maand koken
Nettie Niewold en Joke Rouwhorst voor een groep
van 10 tot 12 personen een warme maaltijd. In verband met de verhuizing van Nettie naar Doetinchem
wordt er gezocht naar een vervanger/vervangster.
Wie wil het stokje van Nettie overnemen? Het zou
jammer zijn dat deze vorm van ontmoeting moet
stoppen.
Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met
Nettie door haar aan te spreken of te bellen
(0544-372245).

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.

Smaakmakers
Smaakmakers zijn woorden als ‘hé’, ‘kijk nou’, ‘jongens’ (als aanspreekvorm), ‘leuk’ en ‘sorry’.
Deze woorden komen in geen enkele andere bijbelvertaling voor. Toch zijn het stuk voor stuk gewone
woorden, die we volop in de dagelijkse taal gebruiken. Zulke woorden geven een directheid aan de taal,
ze zijn voor iedereen herkenbaar. Het effect is dat de
tekst dichtbij komt.
Voorbeelden zijn:
- Ze deden hem een blinddoek om en sloegen
hem. Toen zeiden ze: ‘Hé profeet, zeg eens
wie dat deed!’ (Lucas 22:63-64)
- De farizeeën zeiden tegen Jezus: ‘Kijk nou!
Waarom doen uw leerlingen iets dat op sabbat verboden is?’ (Marcus 2:24)
- Jezus riep tegen hen: ‘Jongens, hebben jullie
misschien wat vis voor me?’(Johannes 21:5)

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

Zo kan het dus gebeuren dat Paulus in 2 Korintiërs
11:21 ‘sorry’ zegt, voor het eerst in de geschiedenis.
Zo’n woordje zorgt ervoor dat zijn uitspraken levendig klinken, maar het doet meer. Juist door de aansluiting bij ons eigen dagelijkse taalgebruik wordt het
makkelijker voor lezers om de toon en de strekking
van een tekst goed te vatten. Sommige woorden en
18
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Vorming en Toerusting: S. Tamminga,
Diepenbrockstr. 13, 7132 AM Lichtenvoorde, tel. 37 27 52

komt uit in de week voor zondag 7 februari 2016. Kopij
moet uiterlijk maandag 25 januari 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.
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F.J. van Lochem, Van der Meer de Walcherenstraat 10,
7131 EN Lichtenvoorde, tel. 37 47 23
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Mevr. M. Koster-Spilker, tel. 48 81 68
Mevr. A. Spekkink-Elburg, tel. 46 54 38
Mevr. D. te Paske, tel. 37 37 64

Penningmeester Beheerscommissie Johanneshof:
D. Veerbeek, Beumweg 6, 7134 Vragender, tel. 37 79 99
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 2016
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. vacature
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

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
Ds. W. Blanken, Laakse Oever 16,
7207 NK Zutphen. tel. 0575-845805 - 06 28 71 93 84
Email: w.blankenvdm@gmail.com

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

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

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

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

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
Piersonstraat 7, 7103 HA 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 3 januari
10.00 uur ds. J.J. Hinkamp
Nieuwjaarswensen
Welkom: de heer Tamminga
Deurcollecte: Verwarming

zondag 3 januari
10.00 uur: ds. W. Blanken
Welkom: de heer Ter Horst
Deurcollecte: Kerkvoogdij
Na de dienst is er koffiedrinken.

zondag 10 januari
10.00 uur ds. J.J. Hinkamp
Bevestiging ambtsdragers, kindernevendienst
Welkom: de heer Koster
Deurcollecte: De Bondgenoot

zondag 10 januari
10.00 uur: ds. W. Blanken
Welkom: mevrouw Weetink
Deurcollecte: Diaconie, project

zondag 17 januari
10.00 uur ds. M. Bouwman-Lasseur
Welkom: de heer Onnink
Deurcollecte: KIA Oecumene (plaatselijk)

zondag 17 januari
Gebed voor de Eenheid, met medewerking van
de heer S. Kuijt, Lichtenvoorde
dienst in de RK Calixtus basiliek

zondag 24 januari
10.00 uur ds. J.J. Hinkamp
Viering Heilig Avondmaal
Welkom: de heer Niewold
Deurcollecte: KIA Catechese en educatie

zondag 24 januari
10.00 uur: de heer H. Dijkman, Vorden
Welkom: mevrouw Vennebekken
Deurcollecte: Kerkvoogdij, catechese en educatie

zondag 31 januari
10.00 uur ds. J.J. Hinkamp
AKZ dienst, kindernevendienst
Welkom: de heer Tamminga
Deurcollecte: Kia Missionair Werk en kerkgroei

zondag 31 januari
10.00 uur: ds. G Heijnen-Zemmelink, Aalten
Welkom: mevrouw Spekkink-Elburg
Deurcollecte: Kerkvoogdij, missionair werk en
kerkgroei

zondag 7 februari
10.00 uur ds. W. Andela, Aalten
Welkom: mevrouw Meijer
Deurcollecte: Kia Werelddiaconaat

zondag 7 februari
10.00 uur: ds. J. van Ballegooijen, Winterswijk
Welkom: de heer Wiggers
Deurcollecte: Diaconie, kerk in actie
Na de dienst is er koffiedrinken.

Elke zondag is er na de dienst koffiedrinken in de
Johanneshof.
Elke zondag is er kinderoppas aanwezig.
Kindernevendienst op zondag 10 januari

Taizé vieringen in de NH Oude Calixtus kerk
woensdag 13 januari 19.00 uur
woensdag 27 januari 19.00 uur
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