september 2015
In dit nummer:
Nieuwe dominee Groenlo
Terug in de tijd?
Startzondag
Start HVD en PVG

Hoop is een wondermooie bloem.
Gezaaid in de aarde van het geloof.
Ontkiemd in de omarming van Gods beloftes.
Gegroeid in de omhelzing van het vertrouwen.
Gebloeid in de blijdschap van de verwachting.
Geplukt in de verwondering van de eeuwigheid.

Rieteke Hoogendoorn

Kortom, thuis hoeft geen woonhuis te zijn. Kan ook
een kerk zijn. Of het huis van een ander. Of het land
van een ander. Een ander die wel een belangrijke rol
speelt zo blijkt. Stel dat die ander je vanaf je binnenkomst in zijn huis zit weg te kijken . . . dan is er geen
lol aan. Voel je je ongelukkig. Voel je je niet thuis. Stel
dat die ander je vanaf het moment dat je de grens
over komt toeschreeuwt, terugduwt, de rug toekeert,
traangas gooit. Hoe ongelukkig zal je je dan wel niet
voelen.

Thuis.
Oost west, thuis best. Verzuchtte opa altijd als
we thuiskwamen na het jaarlijkse 'daagje uit'. In
een gehuurde auto. Mijn vader achter het
stuur. Opa ernaast met Margreetje op schoot
(mijn kleine zusje). Op de achterbank oma, een
struise vrouw, en mamma. Ertussenin, een
soort klemvast, zat ik. Met mijn twee jaar jongere zusje op schoot. De jaarlijkse reis van Den
Haag naar Hillegom. Naar de broer van opa. Kan zo
maar zijn dat dat de enige keer was dat opa zijn broer
zag in een jaar.

En iedereen weet dat het gebeurt. Een goedbedoelende ouderling of contactpersoon die weggekeken
wordt. Iedereen weet dat het gebeurt. Mensen die
een 'thuis' zoeken, omdat hun thuis aan puin ligt,
omdat hun thuis niets te bieden heeft, en die toegeschreeuwd worden, teruggeduwd, weggestuurd,
bekogeld met traangas.
Heerlijk als je een huis hebt wat ook je thuis is. Een
huis dat je als het zo uitkomt kan delen met anderen.
Die zich in jouw huis thuis mogen voelen. Heerlijk als
je een land hebt wat voelt als je thuisland. Een land
dat je als het zo uitkomt kan delen met anderen. Anderen die zich in jouw land thuis mogen voelen.

Oost west, thuis best? Ik vond het in Denemarken op
de camping ook prima in mei. Trouwens vorige week
in Enkhuizen was ook niet verkeerd. En nu thuis bevalt ook weer best. Waarom? Gewoon omdat het
thuis is denk ik.

Het woord 'thuis' als zodanig vind je niet in de bijbel.
Wel wordt vaak over 'huis' gesproken. Huizen waar
Jezus binnengaat. Of over vaderhuis. Het huis waar je
opgroeide en thuis hoort. Ook wordt gesproken over
het land van de vaderen , het thuisland dus. En natuurlijk de bekende tekst uit Johannes. In de nieuwe
vertaling staat: "In het huis van mijn Vader zijn veel
kamers". Hoe of wat? Geen idee. Maar het zal daar
goed toeven zijn. Daar vertrouwen we op. Daar geldt
voor iedereen: oost west, thuis best. Ook als het hier
thuis tegenviel. Om wat voor reden ook. Daar is het
echt 'thuis' zoals thuis bedoeld is. Een thuis voor
iedereen. Daar is iedereen welkom. Vertrouw er
maar op. Iedereen. Ook al die anderen.

Maar wat is 'thuis' eigenlijk? Is dat je woonhuis? Stel
het is je huis . . . wat voor verschil maakt die letter t
ervoor dan? Wat maakt je huis een thuis? En nog een
vraag. Is thuis een woord dat negatief en positief kan
zijn?
Denk dat iedereen wel iemand kent die zuchtend
praat in de zin van: "vroeger bij ons thuis . . . " . En
dan komt er geen blij verhaal. Daar geen oost west,
thuis best dus.
Maar thuis kan ook een positieve lading hebben. In
de uitdrukking 'je thuis voelen'. In 'een thuis maken'.
In 'zoals het klokje thuis tikt, tikt het nergens'.

marja

Zondagochtend waren we in Zwammerdam. In de
dorpskerk. Een andere kerk dan het gereformeerde
kerkje waar we meer dan 20 jaar kerkten. We waren
in de hervormde kerk. Die vanaf die zondagochtend
geen hervormde kerk meer was. Die Protestantse
kerk van Zwammerdam werd. De PKN-vlag wapperend boven de ingang. En ik voelde me er helemaal
thuis. Want de sfeer was goed. Blije gezichten alom.
Eindelijk gelukt. Eindelijk samen. In één huis, één
godshuis. Samen thuis.
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Pastorpraat ds. Hinkamp

De kerk

Zó, na een aantal ontspannen weken zit de
vakantie er weer op. Met fraai vakantieweer
was het op de Zeeuwse eilanden (weer) goed
toeven. Vakantie als tijd om even wat afstand
te nemen van het kerkenwerk. Alhoewel…?

Als ze mij vragen:
wat vind je nu eigenlijk van de kerk!
dan gebruik ik graag
het beeld van de regenboog.
De regenboog is niet de zon alleen,
ook niet de regendruppels alleen,
maar het zonlicht
dat in de druppels
weerkaatst wordt.

Op het (schier)eiland Walcheren ontkom je er niet
aan: kerken. Alleen al in de plaatsnamen. Met idyllische plaatsjes als Serooskerke, Biggekerke, Koudekerke, Meliskerke, Aagtekerke en Grijpskerke. Als je
dan in Serooskerke ook nog een Johanneskerk tegenkomt dan voel je je op vakantie direct thuis.

Ieder druppeltje weerspiegelt
op zijn manier
iets van het zonlicht,
en alle druppels vormen
samen met de zon
het prachtige kleurenspectrum,
het verbondsteken
tussen God en de mensen,
dat na de zondvloed werd gegeven.

Al met al lekker uitgerust en weer zin om er een mooi
nieuw kerkseizoen van te maken. Met deze maand de
Startzondag op 20 september en een week eerder in
het corsoweekend het bezoek van onze gasten cq.
vrienden uit Herold. In beide gevallen maken we er
een feestelijke en inspirerende kerkdienst van!
Ondertussen beginnen allerlei werkgroepen weer de
lijnen uit te zetten voor het komende seizoen. Van
Vorming en Toerusting tot Kindernevendienst, J-kerk,
Herold, de Cantorij, Maaltijdgroep, Bijbelkring en een
nieuw programma van de PVG.

Ik vind dit een prachtige vergelijking
voor het kerk-zijn.
De kerk is niet Christus alleen,
die de zon en het licht is.
De kerk is ook niet de druppeltjes alleen.
Dan heb je een regenbui,
die gauw minder fraai is.
Nee, kerk is Christus
die weerspiegeld wordt
door de mensen,
ieder op zijn manier,
met zijn karakter,
met zijn talenten,
op de plaats waar hij staat.

Wat zou het mooi zijn als het zou lukken om dit jaar
nog weer meer mensen te bereiken. Daarom deze
oproep; denk niet te snel ‘dat is niets voor mij’ maar
kom gewoon, naar de kerk of de Johanneshof. Of het
nu gaat om de kerkdiensten of allerlei activiteiten, of
gewoon voor een kopje koffie op de inloopmorgen op
woensdagochtend: je bentvan harte welkom.
Nodig ook eens iemand uit om mee te komen. Want:
hoe meer zielen, hoe meer vreugd’! Samen kunnen
we er iets moois van maken. Samen kunnen we veel
voor elkaar betekenen.

En samen zijn wij
het nieuwe verbond van liefde
teken van hoop
dat God de wereld niet in de steek laat.’

Samen Kerk zijn. Zoals in de tekst hierna, uit het boek
‘Woorden met elkaar’, door Kees Harte.
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Op de zelfde dag mochten wij van hem de volgende
brief in ontvangst nemen:

Gemeente bijeenkomst Hervormde
Gemeente Groenlo

Bericht van aanneming van beroep
Ondergetekende, Ds. W. Blanken te Zutphen
verklaart hiermee dat, hij het beroep tot predikant,
dat door de kerkenraad van de Hervormde Gemeente
te Groenlo op hem is uitgebrachte blijkens de beroepsbrief d.d. 17 juli 2015 aanvaardt.
Ondergetekende verklaart hierbij tevens dat er op dit
moment op hem geen maatregel van kerkelijke
tucht van toepassing is en/of een procedure aanhangig is gemaakt.
Ondergetekende stemt in met het bij de beroepsbrief
gevoegde aanhangsel d.d. 17 juli 2015,
waarin opgave wordt gedaan van de inkomsten en
rechten, verbonden aan deze standplaats.
Na in genoemde gemeente te zijn bevestigd vertrouwt ondergetekende op een goede samenwerking
met de andere ambtsdragers tot opbouw van de gemeente van Jezus Christus.
Handtekening: Ds. Wim Blanken
Datum: 17 juli 2015

Op zondag 5 juli hebben wij als Gemeente een
bijzondere Gemeente- bijeenkomst georganiseerd. Deze bijeenkomst stond in het teken van
het aan de Gemeente voorstellen van ds. Wim
Blanken en zijn vrouw. Wij mochten deze morgen een
groot aantal gemeenteleden welkom heten. Ook
onze consulent ds. Tinus Gaastra was aanwezig, hij
ging ons voor in de dienst, voorafgaand aan de bijeenkomst.
De voorzitter van de kerkenraad, gaf uitleg over de
stand van zaken betreffende het beroepingswerk.
Als eerste sprak hij een woordje tot consulent predikant, ds. Gaastra uit Ruurlo en bedankte hem voor
zijn inzet tijdens de vacante periode van onze Gemeente. Het beroepingswerk is nog niet afgesloten,
maar een (tussendoor) bedankje was volgens hem
wel op zijn plaats.
Waarna hij vervolgde: dat na een periode van ongeveer 1 ½ jaar zonder eigen predikant, de kerkenraad
verheugd is om de te beroepen predikant ds. Wim
Blanken uit Zutphen aan de gemeente te kunnen
voorstellen. Nadat de beroepingscommissie een
positiefadvies had uitgebracht richting kerkenraad en
ook de Classis en de Dienstenorganisatie Oost van de
PKN ons groen licht hadden gegeven, konden we
gaan beroepen. Helaas, maar dit heeft met onze solvabiliteit te maken, mogen wij maar voor 45% beroepen, dit is 16 uur per week, met een looptijd van drie
jaar. Omdat het aantal uren beperkt is, werd er samen met ds. Blanken een werkplan opgesteld. Zijn
hoofdtaken worden eredienst en pastoraat. Belangrijk wordt voor de komende drie jaar, dat we samen,
predikant, kerkenraad en Gemeente de schouders er
onder zetten, zodat we ook na deze drie jaar, nog
zelfstandig Gemeente kunnen zijn. En indien het financieel lukt, we dan ook nog met een eigen predikant verder kunnen. De beroepingsbrief zal deze
week aan ds. Blanken worden overhandigd, waarna
hij volgens de kerkorde tot drie weken heeft om te
reageren. Mocht dit alles positief verlopen dan zal de
bevestiging van ds. Blanken op 4 oktober plaatsvinden. Onder het genot van een kop koffie, thee, kon
men daarna persoonlijk kennismaken met ds. Wim
Blanken en zijn vrouw.

Bevestingsdienst op 4 oktober 2015
Hierna leest u de uitnodiging voor de intrede en bevestiging van ds. Blanken.
De Hervormde Gemeente Groenlo is verheugd dat
dominee Wim Blanken
het beroep naar onze gemeente heeft aangenomen.
De intrededienst is zondag 4 oktober 2015, om 14.00
uur in de Oude Calixtuskerk, Mattelierstraat 5, 7141
BP Groenlo.
Hiervoor nodigen wij u van harte uit.
Na afloop van de dienst is er gelegenheid kennis te
maken met dominee en mevrouw Blanken.
Namens de kerkenraad
van de Hervormde Gemeente Groenlo,
de heer Hans Bragt, preses
de heer Joop ter Horst, scriba

Beroep aangenomen
Het verheugd de kerkenraad u te kunnen mededelen
dat ds. Wim Blanken het beroep dat wij op hem hebben uitgebracht, heeft aanvaard.
Op 17 juli 2015 hebben wij aan ds. W. Blanken de
beroepsbrief met bijlage overhandigd.
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Pastorpraat Gaatske Braam

In memoriam Jan Willem te Paske
Zaterdag 29 augustus kwamen we in een volle
Johanneskerk bij elkaar om het leven te gedenken en afscheid te nemen van Wim te Paske,
een lieve man, een lieve vader en een opa die
trots was op zijn kleinkinderen.

De vakantieperiode voor de leerlingen van de verschillende scholen en vele werkenden is weer achter
de rug. Iedereen begint weer met een frisse start en
hopelijk met frisse moed. Binnen de kerk begint ook
weer een nieuw seizoen met, naast de reguliere diensten op zondag, allerlei activiteiten door de week.
Alhoewel ook bepaalde activiteiten gewoon doorgingen! Hulde aan alle vrijwilligers die zich inzetten voor
de kerkelijke gemeente en meewerken aan een levende gemeenschap. Een inspirerend jaar gewenst.

Wim te Paske kende een bewogen leven. Er was
de zorg om het gezin en om het bedrijf. In 1973
brandde de boerderij af en werd er van koeien overgestapt op varkens en kuikens. Er waren perioden dat
hij gebukt ging onder de last van het leven zelf. Die
ups- en downs maakten deel uit van zijn leven en
geen mens heeft het recht daar een oordeel over te
vellen zonder er zelf geweest te zijn. Op die momenten was het de tijd uitzitten tot er weer licht kwam
aan het einde van de tunnel.

Meeleven met
Dhr. J. Wamelink is op moment van schrijven voor
revalidatie opgenomen in de Pronsweide te Winterswijk. Mevr. G. ter Haar, Esstraat, heeft een nieuwe
heup en is, met de nodige thuiszorg, weer thuis. Fijn
dat de operatie goed verlopen is.
Meeleven met de zieken thuis of in verpleeghuis, met
hen die een gemis te verwerken hebben.
Heel veel sterkte, kracht en Gods zegen gewenst.
Zij die een huwelijksjubileum konden vieren, onze
hartelijke gelukwensen.

Anderhalf jaar geleden kreeg hij de nietsontziende
diagnose: slokdarmkanker. En de prognose was niet
best. Maar wat eerst weken leken te zullen gaan
worden werd uiteindelijk anderhalf jaar, ‘met een
gouden randje’. Want wat haalde hij veel uit deze
reservetijd!
Hij genoot van de uitstapjes, de verjaardagen, de
bezoekjes van familie en vrienden. Hij genoot van de
jongste generatie. Het betekende voor hem een zonnestraaltje. Hij genoot ook van de gezelligheid op de
inloopochtend, iedere woensdag, in de Johanneshof.
Dankbaarheid was er voor een laatste zo waardevolle
tijd. Dankbaarheid was er dat hij, met dank aan de
grote inzet van zijn vrouw Willemien én met dank aan
de hulptroepen (van zorginstellingen en kinderen)
thuis kon blijven.

Ter bemoediging: Sytze de Vries, Liedboek pag. 1372
Wanneer wij moeten gaan
langs de grenzen van het leven,
waar ziekte ons klein maakt,
onzeker en afhankelijk,
laat ons leven dan niet verlopen in de angst.
Als leven pijnlijk wordt,
het broze lichaam vervalt:
laat er een omarming blijven
die ons draagt.

De inbreng bij zijn afscheid van kinderen en kleinkinderen en zijn zussen, met warme woorden en herinneringen, maakten het tot een indrukwekkend en
ontroerend afscheid van een bijzonder mens.
In de woorden van Psalm 138, met daarin de trouwtekst, klonk de troost van een God ‘die niet loslaat
het werk van zijn handen’.

Laten er mensen zijn
die ons vasthouden;
doe zelf uw naam eer aan
en laat U vinden
als wij U zoeken.

Wij wensen Willemien, de kinderen, kleinkinderen en
naaste familie heel veel sterkte toe. Dat ze zich getroost mogen weten door woorden van geloof en
door de trouwe steun van mensen die betekenis voor
hen hebben.
ds. Hans Hinkamp

Met een bemoedigende groet,
Gaatske Braam
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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.

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

28 juni familie Konink
Groten Bos 3a.
5 juli familie Hulshof
Saturnus 19.
12 juli mevr. Ter Haar
Middachtenstraat 41.
19 juli de heer J.Wamelink
tijdelijk in Pronsweide.
26 juli familie de Jongh
B. van Meursstraat 11.
2 aug. familie van Benthem
Joh. Vermeerstraat 28.
9 aug. de heer Hans te Paske
Oude Winterswijkseweg 20.
16 aug. familie Heuzinkveld
Op den Akker 10.
23 aug. mevr. Ter Haar
Esstraat 10/35.

Bloemengroet juni en juli 2015 Groenlo
6 juni
13 juni
20 juni
29 juni

de heer Raspe
de heer Essink
mevrouw Hagens-Floors
mevrouw Van der Meer

5 juli
12 juli
19 juli
26 juli

de heer Blanken
de heer Abbink
de heer Takema
mevrouw Wennink

Agenda Lichtenvoorde
02 sept.

Verjaardagen Lichtenvoorde
07 sept.

De jarigen van begin september
zijn al vermeld in het juli/aug. nummer.

09 sept.

11 sep. de heer E.J. Sironde
Delstraat 20
7131 GJ, 85 jaar.
15 sep. mevr. A. van Vliet
Esstraat 10/36
7131 CT, 86 jaar.
17 sep. mevr. G.M. ter Haar
Esstraat 10/35
7131 CT, 82 jaar.
19 sep. mevr. A.A.J. Magis
Beethovenstraat 2
7131 AK, 88 jaar.
19 sep. mevr. H.C.J. Sironde
Delstraat 20
7131GJ, 78 jaar.
1 okt. mevr. W.J. Scholten
Patronaatsstraat 16/05
7131 CG, 80 jaar.
2 okt. mevr. J.H. Wesselink
Nieuwe Maat 2
7131 EK, 85 jaar.
4 okt. mevr. A.L.T. Hofman
Weijenborgerdijk 51 F
7131 NP, 75 jaar.

16 sept.
18 sept.
20 sept.
21 sept.
22 sept.
23 sept.
30 sept.

Inloopmorgen
09.30 uur
Ouderlingenberaad
20.00 uur
Vergadering PVG
14.00 uur
Vergadering KRM
20.00 uur
Inloopmorgen
09.30 uur
Vergadering V&T
10.00 uur
Inloopmorgen
09.30 uur
Moderamen
20.00 uur
Open Tafel
11.30 uur
STARTZONDAG 10.00 uur
PVG middag
14.30 uur
Verg. ‘Vredehof”
20.30 uur
Inloopmorgen
09.30 uur
Kerkenraad
20.00 uur
Inloopmorgen
09.30 uur

Agenda september Groenlo
Moderamen
Kerkenraad

6

16 september 2015
28 september 2015

V&T is ook een belangrijk onderwerp in het jaarwerkplan 2015 van de kerk. Daarin is de commissie
genoemd als één van de middelen om de mensen
(meer/weer) bij het werk van de kerk te betrekken.
Het vereist immers ons aller inspanning om de diverse doelgroepen te benaderen en te interesseren.

Kerkenraadsvergadering van 8 juli 2015
Vorming en Toerusting (V&T)
In het verleden is afgesproken om periodiek
commissies, organisaties uit ons midden uit te
nodigen voor een gedachtewisseling met de
kerkenraad en om elkaar te informeren. In
deze vergadering is de commissie V&T te gast.
Deze gelegenheid wordt mede gebruikt om
het financieel overzicht van het seizoen 20142015 alsmede het programma 2015-2016 toe te lichten.
De commissie bestaat uit vijf
personen: Hans Hinkamp, Sjors
Tamminga, Marja Koster, Greet
Meijer (Groenlo) en Greta Kuijt.
Er wordt zes of zeven keer per
jaar vergaderd. Inspiratie wordt
bijvoorbeeld opgedaan tijdens
een regionale avond van de classis waar vertegenwoordigers van alle V&T commissies uit het gebied
aanwezig zijn.
In eigen huis wordt dan gebrainstormd over de inhoud van het programma. Daarbij wordt getracht te
komen tot een afwisselend en evenwichtig programma. Opzet is meestal vier keer een onderwerp door
een spreker van buiten, twee keer een onderwerp
door pastoor/pastor, drie keer een onderwerp in
eigen beheer en twee data worden vrijgemaakt voor
de gespreksavond met onze gemeenteleden.
Sjors Tamminga zet zich met name in voor de publiciteit. De commissie heeft er bewust voor gekozen
geen entree te heffen om zo de bijeenkomsten voor
een ieder open en toegankelijk te houden. Als nieuw
element is in het programma het kerkcafé opgenomen. Het financieel overzicht geeft aan een bedrag
van € 1.189,- aan uitgaven en € 536,- aan vrijwillige
bijdragen. Dit betekent dat de activiteiten van Vorming en Toerusting het afgelopen seizoen iets meer
dan € 650,- hebben gekost. Door de activiteiten zijn
daarnaast (extra) inkomsten en naamsbekendheid
voor de Johanneshof gecreëerd.

Het nieuwe programmaboekje 2015-2016 wordt op
startzondag (20 september) gepresenteerd en uitgedeeld.
Kerkelijk werker
Het tijdelijk contract van kerkelijk werker Gaatske
Braam loopt in november 2015 af en we moeten ons
beraden hoe we dan verder gaan. Enerzijds is dit afhankelijk van de financiën en anderzijds van hoe we
om willen gaan met het pastoraat.
Hoewel binnen het ouderlingenoverleg wordt verwacht dat er op termijn een verschuiving van de behoeftevraag met betrekking tot het pastoraat zal
plaatsvinden, is de behoefte de komende jaren echter nog zodanig dat de aanstelling van een kerkelijk
werker zeker wenselijk is. Binnen het college van
kerkrentmeesters zijn de financiële mogelijkheden
onderzocht. De meerjarenbegroting 2015-2017 biedt
ruimte voor de aanstelling van een kerkelijk werker.
Met dit gegeven is binnen het moderamen gekeken
naar de invulling van de werkzaamheden voor een
kerkelijk werker. Dat werk zal de komende jaren in
hoofdzaak (kunnen) bestaan uit het pastoraat en
uitvaartdiensten. De kerkenraad stemt in met het
voorstel van het moderamen om Gaatske Braam een
dienstverband aan te bieden van november 2015 tot
haar AOW-leeftijd. Over het definitieve contract zal in
augustus/september nader overleg plaatsvinden.
Uitloting obligaties
De voor de nieuwbouw van het kerkelijk centrum
uitgegeven obligaties worden vanaf 1 december 2013
in tien gelijke jaarlijkse termijnen afgelost. De af te
lossen obligaties worden jaarlijks door loting op het
eindnummer aangewezen. Voor dit jaar betreft het
de obligaties met eindcijfer 3.
Oecumene
Op zaterdag 24 oktober is er een dialectdienst in de
Bonifatiuskerk, aanvang 19.00 uur. De voorgangers
zijn ds. Hans Hinkamp en pastoor Casper Pikkemaat.
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.
Erik Schokkin, scriba
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teiten in oorlogsgebied te ondersteunen en ongerechtigheden aan de kaak te stellen.

De diaconie van Lichtenvoorde heeft het volgende project ondersteund:

27 september Koffie Johanneshof

KPPR (Koninklijke PIT Pro Rege)

Opbrengsten collectes juni

Dáárom Hulp voor Helden
Militairen, veteranen en hun thuisfront verdienen de
aandacht, erkenning en steun van iedereen! Helden
zijn het, die zich verantwoordelijk voelen voor de
veiligheid en vrede in de wereld. Ze kiezen voor een
beroep waarin dienstbaarheid en avontuur samengaan. Maar ook een beroep waarin ze geconfronteerd kunnen worden met onzichtbare en soms onverslaanbare vijanden: angst, eenzaamheid, gebrek
aan erkenning, ervaringen die inslaan als een bom,
emoties en herbelevingen.
Laten we de mensen die deze vijanden trotseren
daarvoor erkentelijk zijn. Laten we hen en hun thuisfront ondersteunen en bijstaan!
Hulp voor Helden wil het welzijn bevorderen van
mensen die militair of veteraan zijn.
Samen met u, samen met andere organisaties. Samen
met iedereen die de krijgsmacht een hart onder de
riem wil steken. De directe zorg voor het welzijn van
militairen en veteranen is een verantwoordelijkheid
van Defensie. Daarnaast valt er echter nog veel te
doen in het kader van welzijn door de samenleving.

7-juni
14-juni
21-juni
28-juni
5-juli
12-juli
19-juli
26-juli

Werelddiaconaat (KIA)
Koffie Johanneshof
De Glind
Kindernevendienst
Jeugdwerk
Kerkradio
Orgelfonds
Eigen project diaconie

€ 60,65
€ 78,50
€ 40,65
€ 69,20
€ 48,25
€ 88,30
€ 40,10
€ 34,10
Namens de diaconie:
Jeroen Wildenbeest

Ontwerp jaarrekening Diaconie 2014
De ontwerp jaarrekening van de Diaconie over 2014
is in de kerkenraad besproken en wordt conform de
kerkorde gepubliceerd.
Staat van Baten en Lasten

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

https://www.hulpvoorhelden.nl

Deurcollectes september

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

6 september Plaatselijk jeugdwerk
16 jaar en dan?
Veel gemeenten stellen JOP de vraag: “Hoe kunnen
we jongeren van 16 jaar en ouder bereiken?”. Voor
jongeren tussen de 16 en 18 komt het erop aan. “Kies
ik om mee te blijven doen in de kerk of trek ik mijn
eigen spoor?” Die twee keuzes sluiten elkaar niet uit.
JOP werkt aan een aanpak waarbij jongeren uitgedaagd worden om hun eigen manier van kerk-zijn
vorm te geven. In 2014 is JOP gestart met twee pilots
in twee gemeenten in Zuid-Holland. De lessen daarvan zet JOP in voor de toerusting van jongerenbegeleiders in andere gemeenten. Gelooft u in de toekomst van 16+ers in de kerk?

20 september Vredeswerk (PKN)

Rekening
2013

€ 30.899
€ 5.913
€ 4.521
€ 2.525
€ 43.858

€
€
€
€
€

€
€

€ 3.537
€
-

3.897
-

30.578
8.643
4.360
2.630
46.211

€ 4.193
€ 3.662
€
600
€
443
€
414
€ 13.568
€ 4.704
€ 10.087
€ 41.568

€
€
€
€
€
€
€
€
€

€

2.290

€ 5.237

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

€
€
€
€

1.5007502.250-

€ 4.481€
€
750€ 5.231-

Totaal resultaat a-b+c:

€

Saldo: a-b

13 september De Glind

Rekening
2014

40

€

1.255
3.243
600
585
443
13.056
5.888
12.367
40.974
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Tevens worden de jaarcijfers in hun geheel ter inzage
gelegd voor de leden van de gemeente vanaf zaterdag 5 september tot zaterdag 12 september in de
Johanneshof tijdens openingstijden. Reacties hierop
kunnen tot drie dagen na het einde van de periode
van terinzagelegging worden gestuurd naar de scriba.

Opkomen voor vrede en gerechtigheid, dat is waar de
Protestantse Kerk zich via Kerk in Actie en PAX voor
inzet. Echte vrede is vaak ver te zoeken, dat hebben
we geleerd van de verhalen en de beelden uit Syrië.
Toch kan de Protestantse Kerk een verschil maken,
door hulp te verlenen aan vluchtelingen, vredesactivi8

zijn gelijk claimen. Wie gelijk heeft blijft een open
vraag. God alleen bezit immers de waarheid? Ons
past bescheidenheid, Demut.
Tot slot: Een Amish schreef in de Small Farm Journal
in de zomer van 1993: 'Wij Amish realiseren ons maar
al te goed dat het niet in ieders mogelijkheden ligt
om Amish te worden, die dat graag zou willen. Maar
hier ligt voor jou de uitdaging:
Als je ons geloof bewondert - maak het jouwe sterker.
Als je ons gevoel van betrokkenheid bewondert verdiep het eigen.
Als je onze gemeenschapszin bewondert - bouw er
zelf aan.
Als je het eenvoudige leven bewondert - versober
dan zelf.
Als je onze toewijding, overtuiging en duurzame
waarden bewondert - leef ze zelf!'

Terug in de tijd?
Sinds een paar weken heb ik De smaak van de
Amish te pakken. Of misschien is het andersom: hebben de Amish mij te pakken. En niet
alleen met hun smaak.
Het boek van 'kookdominee' Han Wilmink is om te
beginnen een feest voor het oog. Prachtige, kleurrijke
foto's verleiden je van bladzijde naar bladzijde. De
heerlijkheden lijken je van het papier tegemoet te
springen.
Het tegendeel is waar. Je zult jezelf redelijk wat moeite moeten getroosten om net zo'n kleurrijk en smakelijk palet aan eten (en snoeperijen!) op tafel te
kunnen zetten. En tijd eraan besteden. Dat maakt de
schrijver in zijn prettig leesbare teksten maar al te
duidelijk.

Een enórme uitdaging!

Tijd hebben de Amish. Voldoende. Meer dan wij? Ook
hun dag telt 24 uren. Een groot deel daarvan gaat op
aan werk, gezin en religieuze verplichtingen, al zullen
zij die niet als zodanig ervaren. De Amish leven - dat
zal bekend zijn- nog als voor de industriële revolutie.
Het is een leven vol eenvoud. Op het ritme van de
seizoenen. Zonder de stress van allerlei dingen moeten en steeds meer willen. De Amish zijn geen rupsjes-nooit-genoeg. Wat hun uit Gods hand toevalt,
weliswaar door noeste arbeid, is voldoende.

Ik ga eerst maar eens een paar recepten proberen.
Greta Kuijt

Giften
Mevrouw G. Braam ontving € 10,= bestemd voor de
kerkradio. Voor de ouderling bloemendienst ontving
mevrouw R. Tieltjes € 10,= en mevrouw N. Niewold
eveneens € 10,=. Voor de PVG ontving mevrouw J. ter
Haar € 20,=.
Hartelijk dank!

Hier komt de diepere laag van het boek naar boven.
Met begrippen als: aanvaarding (iets anders dan berusting!) en bescheidenheid maar ook gastvrijheid,
gemeenschapszin en genieten van kleine dingen. Een
veelzeggende foto van een tekst bij een boerderij:
'Windmill farm Holsteins. The cattle of a thousand
hills are the Lord's and I am only a steward.' (Vrijvertaald: Alles behoort God toe. Ik mag er alleen voor
zorgen.)

Protestantse Vrijwilligers Groep Lichtenvoorde
Iedereen die onze PVG middagen bezoekt willen we
van harte uitnodigen op:
maandag 21 september a.s.
Dit is de eerste middag na de zomerstop en we hopen
dat er weer velen aanwezig zullen zijn.
Deze middag zal de heer Ter Bogt uit Vragender u
veel vertellen en laten zien over de natuur.
Binnenkort ontvangt u het programmaboekje van de
commissie Vorming & Toerusting waarin de overige
PVG middagen en alle andere activiteiten worden
vermeld. We hopen op een gezellige eerste middag
en neem gerust een vriend of vriendin mee, want hoe
meer zielen hoe meer vreugd.
We verwachten u om 14.30 uur in de Johanneshof!

Verrassend is het hoofdstukje over Rumspringa en
trouwen. Rumspringa- het woord zegt het al- biedt
jonge mensen de ruimte om , voordat ze als volwassenen gedoopt worden, rond te 'springen' in de wereld van de niet-Amish. Daarna kunnen ze gefundeerd hun keuze maken, Voor de Amish of de English.
Bescheidenheid wordt treffend geïllustreerd door het
volgende citaat over de navolging van Jezus. 'Jij bent
niet meer of beter dan de ander '.
Wanneer Amish het met elkaar hebben over een
bepaalde Bijbeltekst, kan het niet zo zijn dat iemand
zegt: 'Ik heb gelijk!' Nee, men luistert naar ieders
mening over de tekst, knikt minzaam naar elkaar:
'Mooi gesproken, broeder', maar niemand kan/mag

Een hartelijke groet namens alle medewerkers
Annie Bosman
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14 januari
Een traditie: Nieuwjaarsbegroeting met daarna de
traditionele bingo, waar weer veel leuke prijsjes te
winnen zijn.
18 februari
Geraldine Milius zal ons vanmiddag meer vertellen
over acupunctuur en massage. Ze heeft een praktijk
in Groenlo. Geraldine is gespecialiseerd in pijnbestrijding en cosmetische acupunctuur. Verder wordt met
acupunctuur een scala aan klachten behandeld.
Massages zijn er ook in verschillende vormen. In de
praktijk gebruikt ze Shiatsu massage, Hotstone massage, ontspannings massage en gezicht massage. Alle
genoemde disciplines zullen deze middag verder besproken worden.
17 maart
Paasviering met muzikale medewerking van “The
Voices” uit Groenlo.
21 april
Vanmiddag gaan we schatgraven. De heer Jaap Bonhof uit Wapenveld geeft ons de mogelijkheid om
dewaarde vast te stellen van spullen waarvan wij
denken dat ze erg waardevol zijn. Dit kan van alles
zijn: schilderijen, sieraden, potjes, vazen, beeldjes
etc.
Behalve: poppen, klokken en meubels.
mei/juni
Samen met de PVG uit Lichtenvoorde kunt u weer
deelnemen aan het reisje. Op dit moment is de datum en bestemming nog niet bekend, maar dat zal
t.z.t. bekend worden gemaakt in de Groenlose Gids
en het Kerkblad.

HVD Seizoen 2015 - 2016 Groenlo
Een nieuw seizoen ligt weer voor ons. Wat zal het
brengen?
Als bestuur hebben wij een programma samengesteld. Wij hopen dat we erin geslaagd zijn daarmee
een goede invulling aan onze bijeenkomsten te kunnen geven met een afwisselend programma voor elk
wat wils.
Ontmoeting, ontspanning, bezinning en gezelligheid,
maar ook oog voor elkaar, voor onze naaste en met
een hart voor de samenleving.
Het bestuur wenst u fijne middagen toe!
Het bestuur:
Hannie Abbink
Gerda Nijman
Harmien Raspe
Diny Vennebekken

tel. 462115
tel. 462216
tel. 463597
tel. 465509

Afscheid Ina Slotboom.
U ziet dat de naam van Ina Slotboom ontbreekt bij de
leden van het bestuur. Ina heeft aan het einde van
het vorige seizoen te kennen gegeven te willen stoppen als voorzitter. Natuurlijk zal het voor ons wennen
zijn om haar niet meer in het bestuur te hebben,
maar ze heeft gezegd dat ze de middagen van de HVD
nog wel zal bezoeken.
Wij willen haar dan ook van harte bedanken voor de
vele werkzaamheden die zij jarenlang voor de HVD
heeft gedaan en wensen haar het allerbeste voor de
toekomst. In november zal het bestuur met een
etentje afscheid van Ina nemen. Wij zijn erg blij dat
Hannie Abbink heeft toegezegd Ina’s plaats in het
bestuur te willen innemen. We wensen Hannie een
hele fijne tijd toe bij de HVD.

Waar zijn de bijeenkomsten?
De middagen vinden evenals vorig jaar plaats in het
zaaltje van de Orangie aan de Deken Hooijmansingel
156. We beginnen zoals gebruikelijk om 14.30 uur.
We hopen weer velen van u te zien op donderdag 8
oktober.
ZOMER
De koele witte wijn
beslaat het kristalglas
een merel zoekt verkoeling
bij de zwarte waterplas
zoete aardbeien lonken
een hommel op een schaal
wespen zuigen mierzoete ranja
verdrinken allemaal
de zwoele zomeravond
raakt bezwangerd door de wind
zacht hoor ik in de verte
het huilen van een kind
ik besef dit gaat weer over
nog even dan is het weer voorbij
flirt de boom met herfst en wind.
ontdoet zich van de zomerse kledij.

Programma HVD 2015 – 2016
8 oktober
Op onze eerste middag hebben we een vrolijk en
gezellig programma voor u. De Mölledeerns, bestaande uit Linie Esselink uit Barchem en Dini Berenpas uit Vorden laten ons Oudhollandse liedjes horen,
zoals bijv."Daar bij die molen” en “Twee reebruine
ogen”. Ze begeleiden zichzelf op de harmonica en
wisselen de liedjes af met humoristische sketches. Dit
alles in het Barchems en Vordens dialect.
12 november
Op 4 oktober wordt onze nieuwe predikant, ds. Wim
Blanken bevestigd in de Oude Calixtus. Vanmiddag is
hij te gast bij de HVD bijeenkomst en zal hij iets over
zichzelf vertellen. Ook is het dan mogelijk om kennis
te maken met ds. Blanken.
17 december
Kerstviering met als afsluiting een broodmaaltijd.
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Welkom op zondag 20 september
bij een goed begin.

De paaskaars
Tegen het vallen van de avond zaten ze bij elkaar. Een
van hen had een bijbeltje bij zich en las er de anderen
uit voor. "Kun je het nog lezen?" vroeg iemand zorgzaam. "Nou, een beetje licht zou handig zijn" was het
antwoord. Dus zochten ze een stompje kaars.
"Leuk is dat", zei een derde toen de kaars brandde,
"het is net of we het licht van Christus in ons midden
hebben. Wat grappig. Een soort spel met licht."
Ja, dat was een aardige gedachte.
De week daarop deden ze het net zo. Stompje kaars.
En dan bijbel lezen.
Het werd zomer en de kaars was niet meer nodig. Het
zonlicht viel door de ramen naar binnen.
"Wacht eens even", onderbrak iemand de lezer toen
ze merkte dat de kaars niet aangestoken was, "de
kaars moet toch eerst aan?"
"Hoezo?" was het antwoord, "ik kan het nu goed
lezen hoor."
"Ja maar, zo doen we het toch altijd?"

Op zondag 20 september eindigt de zomerslaap. Het
kerkenwerk gaat weer van start. Om te beginnen een
kerkdienst waarin onder andere aandacht voor het
programma van Vorming en Toerusting. Na de dienst
de vertrouwde ontmoeting bij koffie, thee en limonade. Na de koffie voor wie even de benen wil strekken een 'buitenactiviteit'. Voor de thuisblijvers in de
kerk zal ook een korte opdracht verzorgd worden.
Hierna nog met elkaar genieten van een maaltijd. Om
twee uur sluiten we het programmma af.
Een goede start. Een goed begin. Een beginnetje
waarvan we hopen dat het uit zal groeien tot een
bloeiend winterseizoen. Wetend van alle voorbereidingen daarvoor vertrouwen we erop dat dat zeker
gaat lukken.
Wilt u of wil jij deze start meevieren (en wie wil dat
niet) geef je dan even op. Dit kan via een intekenlijst
die in de Johanneshof ligt. Of bij één van de volgende
personen. Graag uiterlijk 15 september!

Er ontspon zich een heel gesprek. De bijbel bleef die
avond ongelezen. De een vond dat de kaars erbij
hoorde. Een ander vond dat die al aangestoken
moest worden vóór dat iedereen binnenkwam. Nog
iemand vond dat 'ie pas moest branden als de bijbel
openging.
Ze kwamen er niet uit. Dus legden ze het probleem
voor aan de bisschop, de synodevoorzitter, de liturgiecommissie en het Overkoepelend Orgaan Kerkkaarsen. Ieder deed er gewichtig over en zei er het
zijne (minder het hare) van.
Op een dag kwam een vreemdeling langs. Hij ging
zitten en wachtte op wat komen ging. "Leuk is dat",
zei hij toen de kaars brandde, "het is net of we het
licht van Christus in ons midden hebben. Wat grappig. Een soort spel met licht."

Sjors Tamminga.
sjors.tamminga@kpnmail.nl, 0544-372752
Bea Ton.
b.ton3@upcmail.nl
Marja Koster.
mjk@kosternet.nl

Toen werd ieder stil. Spel? Leuk? Grappig? Dit was
toch Heilige Ernst?!

Mocht je van koken of hapjes maken houden, geef
dat dan even door aan Bea Ton of Marja Koster. Met
eventuele voorkeur voor een gerecht(je). Tegen de
tijd dat bekend is op hoeveel mensen gerekend mag
worden laten zij dan weten hoe of wat precies.
Mochten teveel mensen zich enthousiast hiervoor
aanmelden, geen probleem. Dan worden er misschien een paar op de reservelijst gezet voor een
volgende keer. Dus schroom niet om je op te geven!
Beter te veel aanmeldingen dan te weinig!
de startcommissie.
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In vreemde dienst
Zomer 2015... op een camping in Frankrijk. We zijn te
gast bij Nederlandse boeren, die al 37 jaar in Frankrijk
wonen. Bij hun boerderij hebben ze ook genoeg
ruimte om te kamperen. Je zoekt maar een plek en je
kunt je met je kampeermiddel installeren.
Elke dag om een uur of half zes is er gelegenheid om
elkaar te ontmoeten en een gesprek aan te knopen
met andere campinggasten. Dit onder het genot van
een drankje. Omdat er alleen Nederlandse gasten
zijn, is de taal in elk geval geen barrière voor een
gezellig gesprek. Op de camping wordt van alles georganiseerd, "fiets-10-daagse" , barbecue, kalkoentjes knuffelen, een dag met de bus naar Parijs, of een
verloting. De opbrengst komt ten goede aan een
weeshuis in Namibië. De boer en boerin hebben zich
ten doel gesteld het eten voor dit weeshuis te "financieren". Daarvoor is jaarlijks een flink bedrag nodig,
dat o.a. bij elkaar verzameld wordt door van deze
verloting een ware show te maken.
Ook is het mogelijk op zondagmorgen mee te gaan
naar de kerk. We moeten dan wel minstens 20 km
rijden. Het is een klein kerkgebouw en de dienst begint om 10 uur... we zijn er precies om 10 uur.

Na de dienst was er nog gelegenheid koffie en limonade met elkaar te drinken. Omdat ons Frans niet
goed genoeg is, gaan wij weer terug naar de camping
om daar onder het genot van een kop koffie nog over
de dienst na te praten met elkaar.
Ankie

Missionair Oogpunt: Footprint
Wel eens gehoord van je ecologische footprint?Elk
mens laat in zijn of haar leven een ecologische voetafdruk in deze wereld achter. Door een leven lang
gebruik te maken van grondstoffen en energie met
als gevolg CO2-uitstoot. Per wereldinwoner is er 1,8
hectare voor die ecologische footprint beschikbaar.
Maar we gebruiken gemiddeld 2,7 hectare voor consumptie en productie. Dat is anderhalf keer zo veel
als beschikbaar is. De footprint van ons westerlingen
is zelfs 6,3 hectare groot. Dat is het moderne milieuprobleem in een notendop.
Daarover verder denkend: zou je als mens ook een
religieuze footprint achter kunnen laten in deze wereld? Door de liefde van God in daden en woorden
door te geven aan wie God op je levensweg plaatst.
Met de opdracht dat het wel iets meer mag zijn dan
je uit jezelf zou kunnen. Zoals Jezus heeft voorgedaan. Zijn footprint in deze wereld is onuitwisbaar en
nodigt uit tot volgen.
Dan krijg je een heel andere uitstoot – daar wordt de
wereld juist een beetje beter van.

Maar de kerkbezoekers staan nog heerlijk buiten met
elkaar te praten en lopen zo langzamerhand naar
binnen. Als het 10.15 uur is begint de dienst. Alles is
natuurlijk in het Frans, maar het is een doopdienst,
dus we kunnen wel zo ongeveer volgen waar het over
gaat. Omdat het een doopdienst is, zijn er meer bezoekers dan gebruikelijk en er zijn ook veel gezinnen
met kleine kinderen. Gezellig!
In deze dienst wordt Louane (meisje) gedoopt.
Wat heel bijzonder is dat na het dopen Louane door
de dominee aan de kerkgemeenschap wordt voorgesteld door haar op de arm te nemen en door de kerk
te lopen. Op deze manier wordt de kleine Louane in
de gemeenschap opgenomen. Een mooi gebaar, waar
ook Louane plezier aan beleefde. Ze keek tenminste
vrolijk en blij de kerk rond!

Hans van Ark
Programmanager Missionair Werk en Kerkgroei
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To ging he wieter: ” Ik ginge dus neet meer naor de
kerke, en zo ha’k ok minder last van dat volk wat
precies wet wat neet good is en wat wal. “ Ik kek
um an en zei toen: “Maor i’j zit no wal hier in de kerke?”. “Ja zee” was ’t antwoord,“geleuven zonder
kerke geet good maor et is eigenlijk net as sportief
waen zonder da’j an sport doot. I’j hebt toch iets
neudig um ‘t bi’j te hollen”.

GELEUF ’T NO MAOR
Haekel an wachten (Jan van Eerden)
Umdat ik vergaeten was dat d’r ‘n Kerk In Uitvoering
dienst was , zat ik veur half tiene al in de hal van
de zuuderkerke in Aalten an de koffie. ‘t Veurdeel van
vrog waen is, da’j good könt zeen wiet d’r binnen
kump en d’r is jo niks zo geneuglijk as mensen kieken.
Daor kan gin Apenheul teggen an. Neet lange nao
mien kwam d’r ‘n man binnen wiet kennelek ook
neet wis dat hee een half uur langer had können
blieven liggen. He kek wat um zich en zei ton hardop:
‘’Nee he, bun’k no te vrog ?’, en ik heb al zo’n haekel
an wachten.’’ Van de koster kreg hee gleuiend heiten koffie in zo’n kartonnen bekertjen waor i’j ow de
vingers zo lekker an könt branden. Met de koffie
ging hee naost mien zitten en vroog :
“ He’j ow ok al vergist in de tied? ” Ik kon nog net jao
zeggen maor he praoten al weer wieter.
“Ja zee”, zei he “ meestal kiek ik nog wal effen Kervenster nao, um te zeen wat d’r van dienst is, waor
en ho late, maor dat bun’k no vergaeten. Ja en aerlek ezegd kiek ik ok effen naor welken domneer d’r
praekt want ik heb d’r nog wal wat verschil in”. Ik
wol ok ‘n bone in de pot doon maor kon zo gauw
niks anders bedenken as “den enen sprök dit an en
den andern dat “. “Ja net wa’j zegt , ging mienen gesprekspartner wieter “ maor vrogger ton ik jong was,
most ik altied naor de kerke ongeacht wiet d’r praeken . ‘t Heuren neet um ‘n domneer nao te lopen en
zeker neet um bi’j ‘n minder populairen domneer
thuus te blieven. In de Oosterkerke zat ik een kere
op de galleri’je, ‘n populairen domneer zol veurgaon
en et lek of i’j et an de stemming konden marken.
Maor wat blek den domneer lag met griep in bedde
en dus hadden ze gauw ‘n andern , ‘n wat minderen
praekert op etrommelt . Ton nao de olderling van
dienst den invaller de kerke in kwam heurn ik achter
mien ‘n man zeggen: En zie het was Lea . Net wa’j
zekt, zee hadden d’r ton ok wal verschil in. Ik had
niks ezegt maor mos d’r wal um lachen maor mienen
gesprekspartner ging alweer wieter. “Mien vader
was d’r ok zo ene wiet von a’j neet naor de kerke
gingen veur ow zelf, maor umdat dat gewoon mos. Ik
hebbe heel wat strijd ovver dee rot kerke had “ en
hee blaozen vinnig in de koffie um ‘t betjen te laoten
afkeulen. ‘’ ‘t Leste was ik d’r zo wiet met da’k helemaol neet meer ginge. Ik geleuven wal in iets, al wist
ik zelf ok neet precies wat, maor ik geleuven in elk
geval neet dee regeltjes, geboden en verboden wiet
deur mensen d’r bi’j bunt bedacht. En dat dok nog
steeds neet” He kek no recht veur zich uut en halen is
depe aodem. D’r kwam nog meer, kon ik wal zeen.
De koffie was no schienbaor wat af ekeuld want hee
nam ‘n duftigen slok.

Ondertussen kwam d’r steeds meer volk binnen
dröppel’n maor et verhaal was nog neet klaor. “Bi’j
mi’j zakken et geleuf helemaole naor de achtergrond,
starker ik was et eigenlijk helemaole kwiet, maor ja…“
’t Was een hörtjen stillen en he zuchten depe. “Miene vrouwe overleed opens en hoe schijnheilig at et ok
klunk, ik begonne weer te bean um hulp, um een
teken of zoiets.” “En?, kwam d’r ‘n teken? “ waogen
ik te vraogen. “D’r kwam niks “zei hee “en ik maor
wachten en ik heb al zo’n haekel an wachten”. Een
maond of wat naodat ze overleden was, ruum ik de
kaste van eur op en to von ik een breefken met daorop een gebed van Francicus. Dat had ze bewaard
schienbaor . Daor ston iets in van I’j mot neet wachten op hulp maor zelf helpen . Ja, ik kan’t neet zo
mooi zeggen as den Francicus maor ik bun dan ok
neet heilig . ‘t Kwartjen veel, ik mosse zelf in actie
kommen in plaats van wachten.
No do’k
vri’jwilligerswark en dan kom ik mensen teggen wiet
‘t zelfde hebt met emaakt as ikke, en daor he’k wat
an. O ja en ik gao ok weer zo no en dan naor de
kerke a’k wette wiet d’r praekt.” He ston op “Kom
wi’j mot naor binnen. Lao’w ze neet laoten wachten,
daor he’k zelf ok ‘n haekel an “.
Gebed van Franciscus van Assisi (1181-1226)
Heer, maak mij een instrument van Uw vrede. kkkkk
Laat mij liefde brengen waar haat heerst, hffdhgkfhd
laat mij vergeven wie mij beledigde, kkkkkkkkkkkkkkk
laat mij verzoenen wie in onmin leven, kkkkkkkkkkkkk
laat mij geloof brengen aan wie twijfelt, kkkkkkkkkkkk
laat mij waarheid brengen aan wie dwaalt, kkkkkkkkk
laat mij hoop brengen aan wie wanhoopt, kkkkkkkkk
laat mij licht brengen aan wie in duisternis is, kkkkkkk
laat mij vreugde brengen aan wie bedroefd zijn. kkkk
Laat mij niet zoeken getroost te worden, maar te
troosten,
niet begrepen te worden, maar te begrijpen, kkkkkkk
niet bemind te worden, maar te beminnen. kkkkkkkkk
Want het is toch door te geven, dat men ontvangt
door te verliezen, dat men vindt door te vergeven,
dat men vergiffenis ervaart door te sterven, dat men
verrijst tot het eeuwige leven. Amen.
Jan van Eerden
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Ophaaldienst Johanneskerk

Nederlands Bijbelgenootschap

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.

Bijbelfestival voor gezinnen
Op 24 oktober 2015 organiseert het Nederlands Bijbelgenootschap een gratis Bijbelfestival in DeFabrique in Utrecht. Het Bijbelfestival is een inspirerend
evenement voor kinderen en hun ouders/opvoeders
rondom de Bijbel. Op het programma staan onder
meer optredens van Elly & Rikkert en zandtovenaar
Gert van der Vijver. Ook zijn er diverse workshops en
wordt
de
Samenleesbijbel
gepresenteerd.

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 F. van Doorn tel. 37 27 00
De heer S. Tamminga tel. 37 27 52

Het Nederlands Bijbelgenootschap wil met dit festival
ouders en opvoeders helpen om kinderen de relevantie van de Bijbel te laten ervaren. Lydia van der Meer,
theologe en teamleider Bijbelgebruik: ‘We krijgen
veel vragen van ouders die zoeken hoe ze de Bijbel
op een toegankelijke manier dicht bij hun kinderen
kunnen brengen. Tijdens het Bijbelfestival komt de
Bijbel voor hen tot leven. Ze ervaren dat de Bijbel
relevant is voor hun dagelijks leven. In verschillende
workshops worden ouders uitgedaagd om met hun
kinderen in gesprek te gaan over de Bijbel.’

Wilt u ook wel eens rijden voor een medegemeentelid? Geef het dan even aan mij door.
Namens uw diaconie,
Hillie Ikink-Lankamp
tel. 377300

Het Bijbelfestival is gratis en vindt plaats op zaterdag
24 oktober van 10.00-16.00 uur in DeFabrique in
Utrecht. Er is een breed programma-aanbod, voor
zowel kinderen als volwassenen. Tijdens het festival
vindt de feestelijke presentatie van de Samenleesbijbel plaats. De Samenleesbijbel is de Bijbel in Gewone
Taal, aangevuld met 500 pagina’s extra materiaal
voor kinderen. Naast optredens van diverse artiesten,
is er onder meer een bijbelquiz waaraan ook kinderen kunnen meedoen, een bijbelse vossenjacht en
zijn er kindercolleges over de Bijbel. Ouders kunnen
workshops volgen over onder andere bijbelopvoeding
en het gebruik van de Bijbel in het gezin. Voor meer
informatie
over
het
programma:
www.bijbelgenootschap.nl/bijbelfestival.

Nieuws van de kledingcommissie
Begin juni heeft de kledingcommissie de opslagruimte leeg laten halen.
Na aftrek van de onkosten kon er € 1.570,= aan de
penningmeester worden overgemaakt!
Dit is het resultaat van een jaar inzamelen en gezien
de concurrentie valt dit beslist niet tegen.
Dank aan iedereen die een bijdrage heeft geleverd.

Al tweehonderd jaar brengt het Nederlands Bijbelgenootschap de Bijbel dichtbij in binnen- en buitenland.
Dat doet het Nederlands Bijbelgenootschap door de
Bijbel te vertalen, de Bijbel beschikbaar te stellen,
uitleg en achtergronden over de Bijbel te geven en
jong en oud de relevantie van de Bijbel te laten ervaren.

De kledinginzameling deze maand is op zaterdag de
26e van 09.00 tot 12.00 uur in de Ni’je Wehmerhof,
Rentenierstraat 20.
Namens de commissie
Bennie Scholten

Namens de werkgroep van het NBG
Ineke Beestman- Hoitink
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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 4 oktober 2015. Kopij
moet uiterlijk maandag 21 september 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. 48 81 68

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. 48 81 68
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

ADRESSEN:

GEGEVENS GROENLO

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

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

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

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

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

Vorming en Toerusting: mevr. G. Meijer-Wierenga,
Jan Steenstr. 29 7141 XH Groenlo, tel. 46 39 08
Administratie Kerkvoogdij: A.J.G. Vennebekken,
Nieuwstr. 10, 7141 BZ Groenlo, tel. 46 55 09
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 6 september
10.00 uur ds. J.J. Hinkamp
Welkom: de heer Schokkin
Deurcollecte: Plaatselijk jeugdwerk

zondag 6 september
10.00 uur ds. H. Knol, Zutphen
Welkom: mevrouw Spekkink-Elburg
Deurcollecte: diaconie, missionair werk
Na de dienst is er koffiedrinken.

zondag 13 september
10.00 uur ds. J.J. Hinkamp
Welkom: de heer Niewold
Deurcollecte: De Glind

zondag 13 september
10.00 uur ds. F.J. Helder, Winterswijk
Welkom: mevrouw Bartels
Deurcollecte: kerkvoogdij, werk in eigen gemeente

zondag 20 september
10.00 uur ds. J.J. Hinkamp
Startzondag
Kindernevendienst
Welkom: de heer Tamminga
Deurcollecte: Vredeswerk (PKN)

zondag 20 september
10.00 uur: viering van de Vredesweek in de RK
kerk in Lievelde
Samengesteld door de Oecumenische Raad

zondag 27 september
10.00 uur ds. W.E. Onderwaater, Aalten
Welkom: de heer van Lochem
Deurcollecte: Koffie Johanneshof

zondag 27 september
10.00 uur ds. J. van Ballegooijen, Winterswijk
Welkom: mevrouw Weetink
Deurcollecte; kerkvoogdij, onderhoud begraafplaats

Kindernevendienst op:
20 september

zondag 4 oktober
LET OP: ANDERE TIJD
14.00 uur intrededienst ds. W. Blanken
Welkom: de heer Wiggers
Deurcollecte: kerkvoogdij, Israëlzondag

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

woensdag 9 september 19.00 uur
Taizé viering in de RK kerk
woensdag 23 september 19.00 uur
Taizé viering in de RK kerk
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