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Kerkproeverij – de kerk dat smaakt naar méér!
Als je gasten ontvangt zeg je:
"Welkom, wat fijn dat je gekomen bent."
Vaak zeggen we dat uit beleefdheid.
Maar als je iemand van harte welkom heet,
maak je ruimte in je bestaan voor die ander.
Dan sta dan je open voor wat die ander je te geven heeft.
~ Kerkproeverij ~
een ontmoeting met elkaar
een ontmoeting met God

Zou je het ook anders kunnen zien. Zou 'gelukkig' niet
afhangen van al die kleine en grote gelukjes die je
overkomen. Of van al die kleine en grote ongelukjes
die je overkomen. Heeft dat gelukkig in Gelukkig
Nieuwjaar te maken met iets groters. Iets dat al die
gelukjes en ongelukjes overstijgt. Met GELUK met een
hoofdletter.

Geluk
Gelukkig Nieuwjaar. Weer in alle toonaarden
gehoord. Rondrennend van klusje naar klusje.
Van bezoekje naar bezoekje. Gezellig, maar
druk. En nu even rust. En de vraag die ik mezelf
stel: "Wat is gelukkig? Wat is geluk? Is wat geluk
is voor mij ook geluk voor een ander?"

Ik zie het Syrische gezin waar we zondag waren. Alles
achtergelaten. Of eigenlijk niets achtergelaten. Omdat alles dat ze hadden in Aleppo met de grond gelijk
werd gemaakt. Omdat alle familie die ze hadden verspreid werd over landen . Duitsland. Frankrijk. Irak.
Turkije. En toch gelukkig. Omdat hij na twee jaar zijn
vrouw en kinderen weer zag die tot dan in Turkije
wachtten. Omdat ze in ons land mogen blijven. Omdat hij hier mag werken bij de kringloop in Winterswijk. Omdat hij, zijn vrouw, en de drie kinderen naar
school mogen om Nederlands te leren. Een zoon van
achttien en een jongen en meisje van zestien.

Ik zie onze jongste, een jaar of zeven. Ze mocht
meedoen met een viswedstrijd. Dolgelukkig met haar
hengeltje, op een krukje aan de Oude Rijn. Al haar
gevangen visjes bij elkaar opgeteld hadden de grootste lengte. Zo trots was ze. Won de eerste prijs. Eén
ding weet ik zeker, zo gelukkig als zij was met dat
kleine hengeltje, zo ongelukkig zou ik me gevoeld
hebben, al hadden ze me de mooiste werphengel in
mijn handen gedouwd.

Gelukkig betekent niet dat alles altijd helemaal mooi
en goed is. Gelukkig is ook een levenshouding. Een
houding die te maken heeft met je kijk op het leven.
Met weten waar dat geluk vandaan komt. "Als het
hier maar goed is", zei de Syrische vader tegen ons,
zijn hand op zijn hart leggend.
In Spreuken 17 vers 20 lees ik: De verkeerde van hart
vindt geen geluk. Als je het omdraait kan je dus zeggen dat de goede van hart wel geluk vinden kan.

Op tv een dame die een nieuwe outfit krijgt. Schitterende jurk, leuk jasje, en de schoenen zijn het summum. Hakken zo hoog dat ze zeker vijftien centimeter aan lengte wint. Dolgelukkig is ze. Ik zie mezelf al
op zulke exemplaren. Wankelend van stoel naar stoel
in de kamer. Uit angst om omver te storten zou buiten lopen al helemaal niet aan de orde komen. Trouwens, die lol me zo te zien, zou ik niemand gunnen.
Diep ongelukkig zou ik me voelen.

Kwam trouwens op het thema 'geluk' door regels die
ene Seneca schreef aan een vriend met de naam Lucilius. Ze klinken zo: De een drinkt een glaasje meer
dan de ander - wat maakt het uit? Hun dorst wordt
gelest. De een heeft langer geleefd dan de ander,
maar dat is van geen enkel belang indien ze ondanks
het verschil in leeftijd allebei gelukkig zijn geworden.

Als je het zo bekijkt lijkt geluk afhankelijk van momenten. En dan vooral leuke momenten. En wat de
één leuk vindt is voor de ander een ramp misschien.

Ik ben er een beetje uit geloof ik. Uit wat geluk is.
Soms is geluk voor de één anders dan voor de ander.
Maar GELUK kan ook een levenshouding worden.
Dan draagt GELUK je door het leven heen. Misschien
is dat GELUK wel synoniem voor ZEGEN. En een gezegend mens zal geluk uitstralen. Zal geluk doorgeven.
Een zegen zijn voor anderen.

Dan hoor ik mijn schoonmoeder fluisteren vanuit het
ziekenhuisbed (na een auto-ongeluk, gebroken en
gekneusde ribben, blauwe hand, tanden los, overal
pijn): "Gelukkig dat ik geen hersenschudding heb".
En ze meende het van harte. Ze voelde zich ondanks
alles toch gelukkig. Een soort van geluk bij een ongeluk. Letterlijk.
Gelukkig Nieuwjaar. Snel zeg je dan in jezelf misschien: " Dat is te hopen. Maar wat als het tegen gaat
zitten. Of als het nu al tegenzit. Lekkere wens dat
Gelukkig Nieuwjaar. Je hebt er eigenlijk niks aan".

marja
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Pastorpraat ds. Hinkamp

Kerkelijk werker Gaatske Braam

‘Eindelijk was daar weer de zon!’ Dát is een
uitdrukking die bij mij boven komt bij de gedachten aan de afgelopen winterse periode.
Want wat was het regelmatig grijs en grauw. De
‘donkere dagen rond Kerst’ deden dit jaar hun
naam (helaas) al te zeer eer aan. Dan merk je zelf (en
bij de mensen die je ontmoet) hoezeer je juist in een
tijd waarin het maar niet licht wil worden behoefte
hebt aan lichtpuntjes.

Het jaar 2017 is voorbij en we zijn het nieuwe jaar
opnieuw met prachtig siervuurwerk ingegaan terwijl
juist het knalvuurwerk van oudsher de geesten moet
verjagen. Natuurlijk was er ook knalvuurwerk, velen
zijn hiervoor naar Duitsland gereden om daar illegaal
vuurwerk te kopen, soms met vreselijke gevolgen
tijdens het afschieten. Elk jaar is er de spanning of de
situatie in de wereld, of de situatie in je eigen leven
zó is, dat er volop geleefd kan worden. Is er de spanning hoe de dagen in het nieuwe jaar zullen verlopen.
Laten we het vertrouwen van Mosje, de hoofdfiguur
in het door mij gelezen verhaal in de dienst van 31
december, vasthouden. Hij zei: “God heeft vandaag
voor mij gezorgd. Ook morgen zal Hij voor mij zorgen.” God is er bij in alle situaties van mijn / ons leven. ook in 2018.

Gelukkig waren er de lichtpuntjes van de kerstlampjes in de kerstboom, of in andere kerstversieringen.
Maar dat is toch een beetje surrogaat: het helpt wel
iets maar toch wil je graag iets méér dan dat.
Niet voor niets stonden we in de diverse kerstvieringen dan ook stil bij die betekenis van de komst van
een mens die (in overdrachtelijke zin) licht in de wereld bracht. Al die vieringen waren voor mijzelf zeker
lichtpuntjes. Het was dit jaar genieten van prachtig
sfeervolle kerstvieringen. Bij de PVG-viering was het
goed om elkaar te ontmoeten en om samen mee te
zingen met beelden van ‘Nederland zingt’ op het
scherm; een heel geslaagd experiment!

Meeleven met
hen die een medische ingreep moeten of hebben
moeten ondergaan. Met de zieken thuis of in een
verpleeghuis, met hen die voor revalidatie tijdelijk
elders opgenomen zijn, met hen die hun eigen woonplek hebben moeten verlaten en nu een woonplek
hebben met meer zorg. Allen heel veel sterkte en
Gods zegen gewenst. Deze wens geldt ook degenen
die om hen heen staan.

Bij de Christmas Carols, met Franse slag, was er een
geweldige sfeer. Wat is het dan een genoegen om
vanaf mijn plekje voor in de kerk iedereen met volle
teugen te zien genieten van muziek en samen zingen.
Ook de gewijzigde opzet (en aanvangstijd) van de
Kerstnachtdienst leek in goede aarde te vallen. Een
volle kerk, kleine luisterliedjes door ‘Samen veur
mekare’, de teksten door lectoren en klassiekers bij
de samenzang waar de organist flink de registers
open kon trekken.

Om alvast te noteren:
De nieuwe datum voor de gespreksgroep in zaal 004
van de Antoniushove is dinsdag 6 maart om 14.30
uur
Met bemoedigende groet,
Gaatske

Tenslotte was er nog de dienst op kerstochtend, met
weer een volle kerk. Deze keer de Kerstboodschap
verpakt in een gesprek tussen een lieve engel en een
opstandige ezel. Voor wie er niet bij waren: nu mag u
raden welke van de twee rollen mijn deel was!

Voorbede
Bij de kerkdiensten is het mogelijk om aandacht te
vragen voor zaken die u persoonlijk raken. De voorganger zal hier dan zo mogelijk bij de voorbeden aandacht aan schenken.
Bij de ingang van de kerk (onder de toren) liggen pen
en papier om een voorbede op te schrijven. U kunt
deze in het daarvoor bestemde bakje te leggen. U
kunt uw verzoek tot voorbede ook thuis opschrijven
en meenemen naar de kerk.

Al met al kan ik als een dankbaar mens terug kijken
op deze altijd weer bijzondere periode. En nu? Nu
staat het vizier gericht op onze Top2000 kerkdienst,
een nieuw initiatief ‘Kerkproeverij’ en de voorbereiding van Passion Lichtenvoorde. Waar we als kleine
kerk groot in kunnen zijn! En om dit samen mogelijk
te maken kloppen binnenkort de lopers van Actie
Kerkbalans weer bij u aan. Zó kan iedereen een
steentje bijdragen om ook in 2018 samen een kerk te
zijn waar wat van uitgaat.
Met een hartelijke groet,
Hans Hinkamp
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Al zijn de gekozen liederen in beide plaatsen hetzelfde toch zullen het twee diensten zijn met een verschillende invulling! Beide voorgangers zullen er op
hun eigen manier een invulling aan geven. De muziek
bestaat uit enkele ballads en stevige popsongs. Dit
staat garant voor volop afwisseling.

Top2000 Kerkdiensten Aalten/Lichtenvoorde
In de laatste dagen van het jaar staat op heel wat
plaatsen de radio afgestemd op de Top2000. De vaste
afsluiter op oudejaarsavond, net voor 24.00 uur, is
steevast de Bohemian Rhapsody van Queen.
Sinds enkele jaren hebben heel wat kerken de uitdaging opgepakt om in een kerkelijke setting aan de
slag te gaan met mooie liederen en inhoudsvolle teksten uit deze Top2000. Vorig jaar deden o.a. Aalten
en Lichtenvoorde hier aan mee. Na het succes van
vorig jaar met twee sprankelende kerkdiensten kon
een vervolg niet uitblijven. Deze keer werd besloten
om de krachten te bundelen met als resultaat: een
heel groot Top2000 koor met live band. De muzikale
leiding is in handen van Johan Klein Nibbelink.

Iedereen is van harte welkom en de entree is gratis
(en koffie zit bij de prijs inbegrepen!).
Zondag 28 januari, 10.00 uur,
in de Johanneskerk in Lichtenvoorde


Gebed van de maand
In deze rubriek altijd een bijzonder gebed. Deze keer
uit het Dienstboek van de protestantse kerk. Het is te
vinden in een serie ‘morgengebeden voor elke weekdag’, het eerste gebed: Zondag. Heb je een zelf een
gebed dat je raakt? Geef het aan ons door.

Op 14 januari is er om 10.00 uur een dienst in de
Zuiderkerk in Aalten. Voorganger hier is Jan Willem
Hengeveld.
Twee weken later, 28 januari, om 10.00 uur, is de
Johanneskerk in Lichtenvoorde de plaats van handeling. Hier is Hans Hinkamp de voorganger. Dus twee
mogelijkheden voor een unieke dienst.

Goede God,
in den beginne schiep U het licht.
U schiep de zeven dagen van de week,
dagen om te leven, te werken,
er te zijn voor elkaar, dagen zo talrijk en gewoon,
dagen ons gegeven als een geschenk,
om dankbaar van U te ontvangen.
Soms zijn onze dagen getekend door verdriet;
dan zoeken we bevestiging
en hoop en zien uit naar uw Geest
van troost en standvastigheid.
Soms beleven we dagen van eenzaamheid;
dan zien we uit naar vriendschap en liefde,
naar een teken van uw nabijheid.
We kennen dagen van vreugde,
om de geboorte van een kind,
om de liefde die we ontvangen
en om de liefde die we mogen geven,
om het licht dat we mogen schenken aan de ander.
God, wij danken U voor het brood van alledag.
Wij danken U voor Jezus van Nazaret,
die ons aanspoort te spreken
en te handelen in zijn geest.
Wij bidden dat zijn Geest ons mag leiden,
al onze dagen, dat we vrede mogen kennen
zolang we leven onder de zon,
dankbaar en met vreugde.
Dat vragen wij U, die ons zal bewaren in uw hand,
vandaag en alle dagen, in tijd en eeuwigheid.

Het thema van de dienst is: The Power of Love. Hans
Hinkamp: “In de popmuziek kom je vaak prachtige
teksten en muziek tegen, waar je door geraakt kunt
worden. In kerkdiensten probeer je ook plaats te
geven aan de dingen die je raken. Dus wat is er mooier dan die twee bij elkaar te brengen!
En als je dan daar ook nog eens een geweldig koor en
begeleiding bij hebt dan is dat dubbel feest!”

bron: redactieservice
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In memoriam Ria Nijenkamp
15 januari 1936 – 15 december 2017.

Kerkproeverij in de Johanneskerk
Zondag 11 februari, om 10.00 uur staat de kerkdienst
in de Johanneskerk in het teken van de 'Kerkproeverij'. Dit is een laagdrempelige kerkdienst om mensen
(voor het eerst of opnieuw) te laten proeven aan de
kerk. Het is een laagdrempelige kerkdienst voor
nieuwkomers en/of oudgedienden, bij wie de kerk
wat op een zijspoor is geraakt. Om verschillende redenen is er soms de nodige drempelvrees ontstaan,
om die kerk binnen te gaan waar je wel eens langskomt, of die je hebt zien staan. Natuurlijk zijn ook de
‘vaste gasten’ en belangstellenden uit omliggende
plaatsen van harte welkom!

Ria Nijenkamp werd op 15 januari 1936 geboren op de Heelweg te Varsseveld. Ze was de
jongste van twaalf kinderen. Haar vader was
boswachter en haar moeder huisvrouw. Ze is
gehuwd geweest met Frans Florij en er werden vier
kinderen geboren. Marion werd geboren aan de Vragenderweg, Jan, Anita en Miranda aan de Lievelderweg. In 1969 gingen ze wonen aan de Jacob Catsstraat. Ze had vele hobby’s. O.a. tuinieren, dat was
haar lust en haar leven. In huis veel planten en bloemen op tafel. Ook zingen deed ze graag en ze is jarenlang lid geweest van het koor Sursum Corda. Toen ik
haar leerde kennen was ze tijdelijk opgenomen in de
Antoniushove vanwege, zo zei ze, duizeligheid en
omdat ze veel vergat. Er werd bij haar de ziekte van
Alzheimer geconstateerd en afdeling de Veurden in
Antoniushove werd haar thuis. Vorig jaar is ze met
een groep bewoners van de Antoniushove naar de
Christmas Carols in de Johanneskerk geweest en zag
je haar volop meezingen. Afgelopen zomer overleed
dochter Miranda op 49 jarige leeftijd. Ria Nijenkamp
verwoordde: “Nu hoeft zij niet meer te lijden.” Aan
de andere kant was er het grote verdriet. Haar eigen
gezondheid ging ook steeds meer achteruit en op 15
december overleed ze toch nog onverwachts. In de
dienst voorafgaande aan de crematie werden door
kleinkinderen kaarsen aangestoken voor oma en rozen op de kist gelegd. Ook werden er mooie herinneringen aan oma gedeeld en hebben we stil gestaan bij
de woorden van Prediker dat er voor alles een tijd is.
De realist Prediker constateert alleen maar en zegt
niet: het gebeurt altijd op de góede tijd. Hij ziet de
onmacht van de mens en is ervan overtuigd dat uiteindelijk God de bewaarder blijft van al wat leeft, als
een bewogen Schepper er is, zelfs voorbij de grenzen
van de dood. Dat dit de kinderen en kleinkinderen tot
troost mag zijn.
Gaatske Braam

In de media en in de wandelgangen leven er helaas
nog veel oude denkbeelden over hoe het in de kerk
gaat. Daarom een dienst om te laten zien hoe we
kerk willen zijn: iedereen kan dus sfeer komen proeven. We gaan de dienst muzikaal wat extra’s geven
door muzikale medewerking van het combo o.l.v.
Johan Meerdink en met lectoren. Maar het belangrijkste is dat mensen iets proeven van waar het in de
kerk om gaat en hoe we met elkaar omgaan: een kerk
waar iedereen zich welkom mag voelen.
Na de dienst is er gelegenheid te proeven van wat
extra's bij de koffie. Hierbij is er volop ruimte voor
ontmoeting. Voor de één misschien een kennismaking, voor een ander een gezellig weerzien. Een
mooie gelegenheid om te komen ‘buurten’, of te
proeven hoe het nu in de kerk gaat.
De Kerkproeverij is een initiatief van de landelijke
protestantse kerk, die dit overgenomen heeft uit
Engeland. Hier kent men het als ‘Back to Church
Sunday’. De ervaringen in andere plaatsen waar men
dit al gedaan heeft zijn heel positief. Soms moet je
elkaar even over een drempel helpen. Daar wil deze
kerkdienst bij helpen. Met de woorden van Tante
Rikie van Normaal: 'Vake bu-j te bange!'
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Bloemengroet

Geboorteberichten

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

In de afgelopen periode vierden we niet alleen in de
kerk de geboorte van een kind. Ook in onze eigen
kerkelijke gemeente mochten twee gezinnen een
nieuw leven begroetten.

26 nov. familie Van Daatselaar
Esstraat 22
3 dec. de heer Wamelink
Antoniushove k. 206
10 dec. mevrouw Holsbeeke
Antoniushove k. 121
17 dec. de heer Tieltjes
Rossinistraat 6
7 jan. dames Tieltjes en Ruessink, Molendijk 10

Op 22 december zag Teske Wessels het levenslicht.
De dankbare ouders zijn Lars en Hanneke Wessels
(Ravelstraat 3, Lichtenvoorde). Ook de ‘grote’ zussen
Merle en Evi zijn er heel blij mee!

Verjaardagen
4 feb. de heer G.H. Rensink
Wilhelminastraat 15
7131 XN Lichtenvoorde
78 jaar
4 feb. mevr. W.J. Smeitink
Scheidingsweg 21
7137 PA Lievelde
77 jaar
19 feb. mevr. G .J. ter Haar
Middachtenstraat 41
7131 BB Lichtenvoorde
88 jaar
22 feb. mevr. H.B. te Boveldt
Esstraat 1 a
7131 CT Lichtenvoorde
75 jaar
23 feb. de heer H. ter Haar
B. van Meursstraat 23
7131 XE Lichtenvoorde
80 jaar
4 mrt. mevr. J.W. Wansing
Wilgenstraat 6
7131 ZP Lichtenvoorde
79 jaar

André en Henrieke Koskamp (Aladnaweg 23, Aalten)
moesten wat geduld hebben maar op 3 januari mochten ook daar de beschuiten met muisjes gesmeerd
worden. Op die dag werd hun derde kind, een zoon,
Timme geboren. En natuurlijk mogen hier Brent en
Mila delen in de feestvreugde om hun broertje.
Beide gezinnen van harte gefeliciteerd met dit nieuwe leven! Voorspoed, geluk en zegen toegewenst aan
het begin van een nieuw jaar met dit nieuwe leven!

Wij wensen alle jarigen, met familie en vrienden, een
gezellige en, indien mogelijk, gezonde verjaardag.
Ook een gebaar van medeleven vanuit de gemeente,
in de vorm van een kaartje of telefoontje, zal welkom
zijn.
Eveneens is een blijk van medeleven welkom voor
zieken en andere gemeenteleden die onze aandacht
zeker op prijs stellen.
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Kerkenraadsvergadering
van 6 december 2017

weer verkiesbaar voor een nieuwe periode. Hij wil
dan gaarne weer ambtsdrager worden.

Diaconie en kerkrentmeesters begrotingen
2018
De begrotingen 2018 hebben ter inzage gelegen.
Er zijn geen reacties ingekomen. De kerkenraad
stelt beide begrotingen definitief vast.

Jeugdwerk
Er is een rooster gemaakt voor het geval dat er geen
kindernevendienst is maar er zijn wel kinderen in de
kerk zijn, die te oud zijn voor de kinderoppas (boven
4 jaar). Deze vrijwilligers worden dan gevraagd in dat
geval met de kinderen mee te gaan.

Ouderlingen
Inzake het vragen van voorbeden is in de vorige vergadering besloten dat er een bakje komt onder de
toren, waarin een briefje kan worden gedaan met
een verzoek om voorbede. Dit briefje kan thuis alvast
worden gemaakt of op zondagmorgen via een notitieblokje in de kerk. De ouderling van dienst neemt
de aanwezige briefjes mee en overhandigt deze aan
de voorganger. Dit is inmiddels geregeld.
Verder komt de vraag aan de orde hoe te handelen
met gemeenteleden, die verhuizen naar buiten de
gemeente en misschien toch lid willen blijven van
onze gemeente. Deze vraag speelt met name bij opname in een verpleeghuis in een andere gemeente.
Na drie maanden wordt dit gemeentelid overgeschreven naar die andere gemeente. Hun wens is
echter vaak om hier voorkeurslid te blijven. De afspraak wordt gemaakt dat de ouderling of wijkcoördinator betrokkene of waar nodig de familie de vraag
voorlegt of ze voorkeurslid van onze gemeente willen
blijven. We willen graag deze mensen verbonden
houden met onze gemeente.

Kerkproeverij
De kern van dit voorstel vanuit de landelijke kerk is
dat een kerkganger iemand uit zijn omgeving uitnodigt om eens mee te gaan naar de kerk. De datum is
11 februari 2018. Er is inmiddels een uitnodigingskaart gemaakt. De ouderlingen/wijkcoördinatoren
bezien wie in hun wijk kunnen worden uitgenodigd.
Verder wordt de kaart op 28 januari (top-2000 dienst)
uitgereikt en wordt in de dienst van 4 februari in de
afkondigingen er aandacht aan besteed met het verzoek een uitnodigingskaart mee te nemen en deze bij
een adres af te geven. Elders in Nederland heeft deze
aanpak goed gewerkt en ook achteraf zijn de reacties
positief. We proberen in de dienst het beeld van oubolligheid te doorbreken. Bij de koffie zal iets extra’s
zijn.
Eeuwigheidszondag
De dienst met eeuwigheidszondag is weer een waardevolle gedachtenis geworden. In de kerkenraad
wordt opgemerkt dat het jammer is als er geen familie is om de kaars aan te steken. Voorgesteld wordt
dan iemand uit de kerk, die nabij de overledene heeft
gestaan de kaars kan aansteken. De kerkenraad omarmt dit voorstel. In 2018 wordt dit opgepakt.

Plaatsvervangend scriba
De kerkenraad benoemt de heer Jan Onnink als
plaatsvervangend scriba, mocht de scriba Rinus te
Kronnie afwezig zijn.

Classis
De huidige classis Achterhoek Oost is per eind mei
2018 verleden tijd. In juni functioneert de nieuwe
veel grotere classis Gelderland Zuid. Lichtenvoorde
valt hieronder. Daarnaast krijgt Gelderland de classis
Gelderland Noord. Vanuit de huidige classis gaan 4
afgevaardigden naar de classis Gelderland Zuid. De
procedure voor de aan iedere classis te verbinden
predikant loopt inmiddels. Deze predikant krijgt toezichthoudende bevoegdheden, maar kan niet zelfstandig beslissen. Dit moet altijd in overleg met het
moderamen van de classis.

Vacatures en benoemingen
Er is een aantal ambtsdragers die hun periode van 4
jaar erop hebben zitten. Gelukkig willen en kunnen
de meesten hun ambtsperiode verlengen. De kerkenraad neemt er met vreugde kennis van dat de kerkrentmeesters Jan Onnink en Bert Baarsma en de diakenen Hillie Ikink en Bea Ton een volgende ambtsperiode zich willen verbinden. De kerkenraad bekrachtigt deze herbenoemingen.
De heer Jan ter Horst treedt af als diaken, maar in zijn
plaats is een nieuwe ambtsdrager bereid gevonden
en wel de heer André Koskamp. Deze wordt bevestigd. Ook met deze benoeming stemt de kerkenraad
gaarne in. Na de gebruikelijke mogelijkheid van bezwaar is de bevestiging/herbevestiging op 14 januari
2018.
Ouderling Sjors Tamminga heeft de maximale periode
van 12 jaar voltooid. Overeenkomstig de kerkorde
kan Sjors Tamminga nog tot 1 juli zitting houden in
de kerkenraad. Daarna is hij per 1december 2018

Hebt u vragen naar aanleiding van de verslagen van
de kerkenraadsvergadering? U kunt altijd contact
opnemen met de scriba of een ander lid van de kerkenraad.
Namens de kerkenraad
Flip de Bruijn, notulist
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Deurcollectes januari:

De diaconie heeft het volgende project ondersteund:

21 jan.
28 jan.

Tear

Oecumene
Catechese en educatie

Deurcollectes februari:

Levensreddende zorg voor kwetsbare ouderen en
kinderen in Moldavië
Door hoge werkloosheid en armoede in Moldavië,
werkt ongeveer een kwart van de bevolking in het
buitenland. Ouderen én kinderen blijven dikwijls alleen achter, er is niemand die voor ze zorgt. Alleenstaande ouderen worden hard getroffen door de
economische crisis, kunnen niet in hun eigen levensonderhoud voorzien en kinderen groeien op zonder
of met weinig ouderlijk toezicht.
Velen hebben slechts een klein pensioen waar ze
onmogelijk van rond kunnen komen. De overheid
biedt hen geen ondersteuning en familie is er niet of
probeert te overleven in het buitenland en laat de
ouderen aan hun lot over. Hierdoor raken veel ouderen ondervoed, zijn medicijnen onbetaalbaar en zijn
ze niet in staat hun gas en lichtrekening te betalen,
waardoor ze ’s winters in de vrieskou zitten. Velen
vereenzamen.
Doordat hun ouders naar het buitenland vertrokken
zijn, zijn veel kinderen al op jonge leeftijd op zichzelf
aangewezen, gaan niet regelmatig naar school en
lopen groot risico slachtoffer te worden van geweld
en mensenhandel. Ze voelen zich eenzaam en verlaten, en hierdoor liggen depressie en agressie bij kinderen op de loer.
De christelijke organisatie Bethania voorziet vanuit
haar dagcentrum de meest kwetsbare ouderen in de
dorpen Tintareni en Bulboaca van thuiszorg en een
warme maaltijd. In deze dorpen wonen zo'n 300 ouderen, waarvan 47 alleenstaand zijn. Doordat hun
pensioen niet genoeg is om hun minimale maandelijkse uitgaven te dekken, gaan velen als eerste bezuinigen op voedsel. Koken doen ze niet meer, om zo
toch hun verwarming en medicijnen nog zoveel mogelijk te kunnen betalen. Hierdoor verzwakken ze
lichamelijk en gaat hun gezondheid bergafwaarts.
Bij het dagcentrum van Bethania ontvangen kwetsbare kinderen hulp bij het maken van hun huiswerk, een
maaltijd en psychosociale hulp aangeboden. Ook is er
een tienerclub en worden er in de schoolvakantie
zomerdagkampen georganiseerd. Door middel van
educatie en recreatief bezig zijn, wil Bethania voorkomen dat de emotionele, fysieke en sociale groei
van kinderen in gevaar wordt gebracht. Er zijn dagelijks sport- en buitenactiviteiten en elke maand worden de verjaardagen van de kinderen gevierd.

4 febr.

Missionair werk en Kerkgroei (PKN)

Help de nieuwe kerk in Nieuw-Vennep
CrossPoint is de kerk in Getsewoud, maar dan anders
dan anders. Een kerk zonder kerkgebouw. Een eigentijdse en warme gemeenschap die samen een verschil
wil maken: zorgen dat mensen elkaar weer echt zien
staan. Juist de ‘gewone’ dagelijkse contacten met
buren, collega’s, sportmaatjes of overblijfmoeders
zijn belangrijk. Mensen uit de wijk worden uitgedaagd om volgeling van Jezus te worden, met Hem te
leven en om zich in te zetten voor Gods Koninkrijk. Er
worden activiteiten georganiseerd als gezamenlijke
maaltijden, een kerstwandeling, sport en spel, kleine
groepen en tienerwerk. Het verlangen is om vanuit
deze pioniersplek een nieuwe pioniersplek voort te
laten komen. Steun met uw collecte deze en andere
pioniersplekken.
11 febr.

Werelddiaconaat (KIA)

Kinderen uit slavernij in visserij - Ghana
James Kofi Annan moest als kind in de visserij werken
en kon niet naar school. Na zijn bevrijding kwam hij
gelukkig goed terecht. In 2007 begon hij een opvang
voor kinderen die net als hijzelf destijds als kindslaaf
in de visserij moeten werken op het gigantische
stuwmeer Lake Volta. Met zijn organisatie Challenging Heights wil hij deze meest schadelijke vorm van
kinderarbeid laten stoppen. En kinderen die hier
slachtoffer van zijn een nieuwe toekomst bieden met
familie en onderwijs.
Op Lake Volta (8502 km2) werken 49.000 kinderen,
waarvan 21.000 onder dwang. Tweederde van deze
kinderen is 14 jaar of jonger. Een derde is tussen de
15 en 18 jaar oud.
18 febr.
25 febr.

Plaatselijk pastoraat
Binnenlands diakonaat (KIA)

Armoedebestrijding door SchuldHulpMaatjes
Het uitgangspunt van SchuldHulpMaatje is dat in
principe aan iedereen die dat nodig heeft ondersteuning en hoop wordt geboden.
De schuldenproblematiek in Nederland groeit; steeds
meer mensen hebben tijdelijk of blijvend schulden.
Daarmee ligt ook armoede op de loer of is al een feit.
Het politieke klimaat werkt niet mee om dit tij te
keren.

https://www.kerkinactie.nl/projecten/levensreddend
e-zorg-voor-kwetsbare-ouderen-en-kinderen
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De inzet van vrijwilligers is nodig en inmiddels ook
erkend door een effectieve lobby van Kerk in Actie bij
Tweede Kamerleden.

groepen, met name de bewoners van de inheemse
bergdorpen.
HoPe heeft sinds 2009, samen met het Peruaans Ministerie van Onderwijs, enkele grotere onderwijsprogramma’s uitgevoerd. Het programma Ternura (20092016) heeft geresulteerd in een officieel Regionaal
Onderwijsprogramma voor kinderen van 3 – 5 jaar.
Het programma is in 2017 ingevoerd in alle 3.000
kleuterscholen van het departement Cusco. Met het
programma bereiken we meer dan 60.000 kinderen.

Kerk in Actie nam het initiatief tot samenwerking met
andere kerken en christelijke organisaties om het
project SchuldHulpMaatjes van de grond te tillen.
Binnen dit project worden ‘maatjes’ opgeleid om
mensen in (beginnende) schulden te begeleiden en te
coachen. Het is een vernieuwend spoor van diaconie
die inzet op een structurele aanpak van armoedebestrijding.

In de inheemse gemeenschap Tiracancha heeft HoPe
samen met de docenten de schoolwerkplannen en
aanverwante documenten opgesteld voor het kleuter-, lager- en middelbaar onderwijs. De aansluiting
van de onderwijsniveaus speelt hierbij een grote rol.
Dit laatste is niet vanzelfsprekend in Peru.

Opbrengsten collectes november
1-nov
5-nov
12-nov
19-nov
26-nov

Ethiopische vrouwen
NBG
KIA-Binnenlands diaconaat
Herold
Cantorij

€ 49,10
€ 106,83
€ 48,70
€ 65,05
€ 121,10

HoPe heeft uw bijdrage gebruikt voor het programma
in de provincie Paucartambo.
Mede dankzij uw bijdrage is dit programma een groot
succes geworden, in eerste instantie voor de 30 deelnemende kleuterscholen maar vooral ook voor de
onderwijsspecialisten van het Ministerie van Onderwijs die met de opgedane kennis en de binnen het
programma ontwikkelende handleidingen, verder
kunnen. Hiermee zullen zij vanaf 2018 nog veel meer
scholen, docenten en uiteindelijk kinderen ondersteunen in het verbeteren van hun onderwijs.

Namens de diaconie:
Jeroen Wildenbeest

Een bedank brief namens de stichting HoPe. (ingekort)

Aan: De Diaconie van de Protestantse Gemeente
Lichtenvoorde
Cusco – Peru, 30 december 2017
Namens Stichting HoPe en namens alle bij het programma betrokken personen, wil ik u heel hartelijk
danken voor uw belangrijke bijdrage aan dit programma.

Geachte donateur
In juni 2017 heeft u een donatie gedaan aan stichting
HoPe in Peru. Stichting HoPe heeft uw bijdrage gebruikt voor het onderwijsprogramma in de provincie
Paucartambo, departement Cusco.

Met vriendelijke groet,
Walter Meekes
Directeur Stichting HoPe
Cusco - Peru

Het onderwijsniveau in Peru staat nog altijd op de
laatste plaats van alle landen in Zuid-Amerika. In het
laatste decennium heeft de Peruaanse overheid verschillende programma’s opgestart via welke getracht
wordt het onderwijsniveau te verbeteren.
Stichting HoPe werkt als sinds 1991 in onderwijsprogramma’s voor de meest achtergestelde bevolkings9

Klimaat op hol.
Goede rentmeesters gevraagd.

De Lichtenvoordse Bijbelkwis.

De commissie Vorming en Toerusting nodigt u uit
voor een avond over dit thema. Reinier van den

Onder de enthousiaste leiding van dominee Hans
Hinkamp zullen we ons weer storten op de Lichtenvoordse Bijbelkwis.

Berg, meteoroloog en spreker op deze avond, zegt
het volgende:
"Wat is er tegenwoordig aan de hand met het weer?
December warmer dan een doorsnee aprilmaand.
Wat te denken van schade door enorme hagelstenen
in juni? Waren dit incidenten of verandert het weer
echt. Klimaat op hol, zeg maar? Ja, daar lijkt het wel
op. Sterker nog, dat is zo.
Wereldwijd zien we de opwarming steeds duidelijker
vormen aannemen. Samen met die opwarming wordt
het ook extremer. Wat kunnen we verwachten in de
toekomst? Of valt daar weinig zinnigs over te zeggen?
Nu we die klimaatverandering zo duidelijk zien, kunnen we dan met z’n allen het tij eigenlijk nog wel
keren? Zo ja, hoe dan? Had die klimaattop in Parijs
eigenlijk nog wel zin? En wat is de rol van de kerk? Ik
denk dat iedere christen, iedere gelovige tot het inzicht zou moeten komen dat we God eren door niet
alleen van zijn schepping te genieten, maar er ook als
goede rentmeesters voor te zorgen. Goed rentmeesterschap maakt een gemeente geloofwaardig!
Ik ben ervan overtuigd dat de klimaatcrisis vraagt om
snelle en breed gedragen oplossingen, die ook enorme kansen en uitdagingen met zich mee brengen.
Daarom is mijn motto: de ander te groen af zijn! Of
anders gezegd: Leven naar het groene hart van God.
Ik neem u mee met mooie, maar ook confronterende
beelden in de wereld van klimaatverandering en
duurzaamheid".
Toegang
Koffie/thee
Leiding
Locatie
Datum
Tijd
Info

“Een Bijbelkwis? Is dat niet erg zwaar? Of alleen voor
mensen die alles van de Bijbel weten?” Het zijn vragen die dikwijls gesteld worden als mensen gevraagd
wordt om mee te doen aan een Bijbelkwis. Maar de
Lichtenvoordse Bijbelkwis is allesbehalve zwaar én
het is een kans om iets te doen voor een goed doel!
Welk goed doel? Dat is om samen met je teamgenoten te bepalen. Iedereen is welkom en je hoeft dus
geen eigen team mee te nemen, dat wordt ter plekke
geregeld.

In een aantal vragenrondes nemen dan teams van
verschillende achtergrond het tegen elkaar op voor
hun eigen goede doel. Daarnaast kan iedereen
(teams en overige deelnemers) op individuele basis
meedoen voor een prijs. De vragen worden afgewisseld met boeiende en humoristische videofragmenten. Uiteraard geldt voor deze kwis: het gaat om het
spel en niet om de knikkers en meedoen is belangrijker dan winnen! Dus doe mee en laat u verrassen!
Toegang
Koffie/thee
Leiding
Locatie
Datum
Tijd
Info

gratis (vrijwillige bijdrage)
€ 1,Dhr. Reinier van den Berg
Johanneshof
donderdag 25 januari 2018
20.00 - 22.00 uur
Sjors Tamminga, 0544-37 27 52,
mail: sjors.tamminga@kpnmail.nl
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gratis (vrijwillige bijdrage)
€ 1,Ds. Hans Hinkamp
Johanneshof
woensdag 7 februari 2018
20.00 - 22.00 uur
Sjors Tamminga, 0544-37 27 52,
mail: sjors.tamminga@kpnmail.nl

Gespreksavonden 2018
Elk jaar de vraag: "gaan we weer gespreksavonden
houden?". Elk jaar het antwoord: "Ja!". Niet omdat
na het aankondigen de mensen in grote drommen
staan te dringen om zich op te geven. Wel omdat er
elk jaar weer heel wat mensen komen. En omdat die
elk jaar aan het eind van de avond aangeven een
vervolg op prijs te stellen.
Het is een mogelijkheid om met elkaar in gesprek te
gaan. En om elkaar te ontmoeten bij meer dan een
kop koffie of thee alleen.
Dit jaar rondom het spel Anderland. Spelenderwijs
gaan we op bezoek bij onze eigen godsdienst. En
gaan we op bezoek bij andere godsdiensten. Horen
we over regels en gewoonten, kleding en voedsel van
andersgelovigen. Zo ontdekken we overeenkomsten
en verschillen. Ontdekken we dat zoeken naar vrede
een belangrijke factor is bij al die godsdiensten. Misschien raken we ook wel wat vooroordelen kwijt.

Ne ni’jen dag
Dit is ne morgen as ooit den aersten,
Fluitende geetlings meldt het in koor.
Dank veur het zingen, dank veur den morgen,
beide ontspringt der ni’jan het waord.

De leden van de commissie Vorming en Toerusting
speelden het spel al. Zij zullen als spelleiders optreden op de avonden. Niet omdat ze alle antwoorden al
weten. Zeker niet. Wel omdat gebleken is dat het
spelen met iemand die 'het spel in de gaten houdt'
handig is. Ook als u geen spelletjesliefhebber bent,
dit is absoluut de moeite waard.

Dauw op de aerde, zonlecht van baoven,
vochtige gaorden, geurig as to.
Dank veur de vruchte, weiden en beume,
al wel hier kuiert, zut: het is good.

U kunt kiezen uit twee avonden.

Dag van mien laeven, lecht veur mien’ ogen,
lecht, dat ooit spöllenwaor Eden lag.
Dank uutgelaoten iederen morgen
God veur zien’ schepping: ne ni’jen dag.

Woensdag 21 februari of donderdag 22 februari
De avonden beginnen om 20.00 uur en het zal niet
later worden dan 22.00 uur.

Bron: dialectenreligie.nl

Mocht u zich vast op willen geven voor een van beide
avonden dan kan dat bij Sjors Tamminga, tel: 0544 372752. Mail: sjors.tamminga@kpnmail.nl

We hopen u te ontmoeten!
De commissie Vorming en Toerusting
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Kerstviering 2017 met de PVG

Voor hetzelfde geld geeft u meer
Steun uw kerk met een periodieke gift

In een sfeervol versierde Johanneshof werd op
woensdag 13 december de jaarlijkse kerstmiddag gehouden voor alle ouderen en andere
gasten.
De opkomst was weer verrassend goed.
De leiding was deze keer in handen van onze predikant ds. Hans Hinkamp en de zang werd muzikaal
ondersteund door de heer Bas Tieltjes achter de piano. De voorzitter mevrouw Truus de Bruijn heette
iedereen van harte welkom en wenste alle aanwezigen een fijne middag toe. Hierna gaf zij het woord
aan ds. Hans Hinkamp. Hij opende met gebed waarna
het lied nr. 441 “Hoe zal ik U ontvangen” werd gezongen. Door enkele van de PVG-medewerksters
werden de gedichten en lezingen verzorgd. Na een
mooie overdenking door onze predikant volgde
daarna nog een gedicht” “Hij is onze Vrede” en enkele bekende kerstliederen.
Inmiddels werd het tijd voor een korte pauze waarin
iedereen werd voorzien van een kopje thee of koffie
met iets lekkers. Onderwijl speelde onze pianist enkele liederen om zo de kerstsfeer er goed in te houden.
In het tweede deel van de viering zongen we met
elkaar een kerstmedley, ondersteund door een koor
uit het TV-programma “Nederland zingt”. We konden
dit via het grote projectiescherm goed volgen.
Ook een kerstgedicht in Achterhoeks dialect van de
schrijfster Netty Hengeveld was prachtig. Hierna zongen we lied 481: “Hoor de eng’len zingen d’eer”.
Vervolgens kwam het prachtige kerstverhaal “Het
zwarte schaap” (eveneens in het dialect) verteld door
ds. Hans Hinkamp .
Aansluitend volgde opnieuw een prachtige samenzang, ondersteund met opnames van” Nederland
zingt”. Aan het slot van de viering bedankte de voorzitter onze voorganger voor deze fijne middag en ook
Bas Tieltjes voor zijn muzikale bijdrage waardoor
onze ouderen een prachtige middag mochten hebben. De middag werd afgesloten met een uitgebreide koffietafel. Allerlei hartige hapjes en ander lekkers
zoals kerstbrood, salades en kroketjes kwam op tafel.
Ook dit was weer genieten met z’n allen!
Nadat de dames van de PVG voor hun bijdrage aan
het slagen van deze middag hartelijk waren bedankt
eindigde de voorzitter met alle mensen een gezegende kersttijd en een goed en gezond 2018 toe te wensen.
Namens alle medewerkers een hartelijke groet
Annie Bosman

Waarschijnlijk wist u al dat uw giften aan de gemeente onder bepaalde voorwaarden aftrekbaar zijn van
de belasting. Dat geldt voor giften boven de 1% (minimaal € 60) en tot een maximum van 10% van uw
verzamelinkomen. Maar weet u dat die grenzen niet
gelden voor een periodieke gift?
Een periodieke gift is een gift waarbij u voor minimaal
vijf jaar een vast bedrag per jaar aan de gemeente (of
diaconie) schenkt. Tot 1 januari 2014 moest u daarvoor naar een notaris. Dat hoeft niet meer.
U kunt een periodieke gift nu zelf vastleggen in een
overeenkomst. Ook onze gemeente biedt die mogelijkheid. Periodieke giften zijn volledig aftrekbaar van
de belasting, zonder drempel of maximum. Kiest u
ervoor dit belastingvoordeel ten goede te laten komen aan de gemeente, dan kunt u uw bijdrage aan
de gemeente verhogen zonder dat het u meer kost.
Wilt u weten wat dit voor u betekent? Bereken dan
via de Schenkcalculator kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk
www.protestantsekerk.nl/schenkcalculator welk bedrag u terugkrijgt van de belastingdienst bij een periodieke gift. De Schenkcalculator laat ook zien hoe u
uw bijdrage aan de gemeente kunt verhogen, zonder
dat het u meer kost.
Een periodieke gift is vooral interessant voor mensen
die met hun reguliere giften niet aan het drempelbedrag van 1% komen, of juist meer schenken dan 10%
van hun verzamelinkomen. Over het algemeen is een
periodieke gift interessant bij een schenking vanaf
[€ …..1].
Wilt u meer weten over periodieke giften of wilt u
een overeenkomst met de gemeente aangaan voor
een periodieke gift? Neem dan contact op met:
F.J. van Lochem, administrateur v.d. Protestantse
Gemeente Lichtenvoorde,
tel. 0544-374723
e-mail : fritsvanlochem@hetnet.nl
1)

Bepaal hier de minimale hoogte van het bedrag dat
u wilt hanteren.

Op 12 februari om 14.30 uur
vertelt de heer G. Vossers over het weer
op een humoristische manier.
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Evenals in 2017 wordt ook dit jaar de Actie Kerkbalans gestart door de kerkklokken te luiden op zaterdag 20 januari ’s middags om 13.00 uur. Het luiden
van de klokken is bedoeld als steun voor de 45 vrijwilligers die de kerkleden gaan bezoeken tijdens de actie.
Maar we doen dit ook zo, om samen stil te staan bij
de positie van de kerk in de maatschappij. Te vieren
dat we er mogen zijn voor heel veel mensen, die licht,
troost en saamhorigheid vinden in onze kerk!
Tussen 20 januari en 03 februari aanstaande, komen
de vrijwilligers bij u aan de deur en overhandigen u
een brief met het verzoek om uw bijdrage toe te zeggen.
Zoals u weet is de opbrengst van de actie Kerkbalans
voor onze kerk van essentieel belang.
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.
De totale opbrengst van de actie neemt de laatste
jaren af en in de vergelijking met de opbrengsten van
de actie in de ons omliggende plaatsen ligt onze opbrengst onder het gemiddelde.
Om deze redenen verzoeken wij u de hoogte van uw
toezegging heel zorgvuldig te overwegen.
In een kleine kerkgemeenschap, zoals wij zijn, moet
ieder lid naar draagkracht bijdragen om ‘een levende
kerk’ in stand te kunnen houden.
Dankzij uw bijdragen kunnen we onze belangrijke
taken blijven vervullen.
Daarom vragen wij u om al naar gelang uw situatie is,
• uw huidige bijdrage opnieuw toe te zeggen;
• óf, als het mogelijk is uw bijdrage nog enigszins te verhogen;
• in ieder geval rekening te houden met een
minimale individuele bijdrage van € 50,=
Echter het kan zijn dat uw omstandigheden het niet
toelaten om die minimale bijdrage te voldoen. In dat
geval mag u ook rekenen op een volwaardig lidmaatschap van de kerk.
Zo spoedig mogelijk nadat de actie is gehouden, zullen wij u informeren over de stand van zaken m.b.t.
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’!

Actie Kerkbalans van
20 januari t/m 03 februari 2018
Met het motto voor 2018 : ‘Geef voor je Kerk’
Voor iedereen heeft de kerk een eigen betekenis. Het
is een plaats waar je samenkomt, waar je geïnspireerd wordt of vrienden ontmoet. Een plek waar je
het leven deelt, rust vindt en nog veel meer.
En om duidelijk te maken wat de inhoud van het
motto is, ontvangt u dit jaar ter ondersteuning van de
actie een vernieuwde brochure:

Het levend houden van een kerkgemeenschap kost
geld. De belangrijkste uitgaven zijn het pastoraat en
de instandhouding van kerkelijke bezittingen.
Daarom doen wij, zoals elk jaar, mee aan de landelijke campagne ‘Kerkbalans’.
Ook dit jaar richten we ons nadrukkelijk op het effect
en de plek die wij als kerk hebben in de samenleving.
Dankzij Kerkbalans kunnen kerkgemeenschappen
functioneren en daarmee veranderen de levens van
mensen. Goed dat Kerkbalans er is!

Met hartelijke groet
Het college van kerkrentmeesters
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Agenda
januari:
24 januari
25 januari
27 januari
31 januari

Inloopmorgen
V&T Reinier v.d. Berg
Kledingbeurs
Inloopmorgen

Woordelijk

09.30 uur
20.00 uur
09.00 uur
09.30 uur

rondkijkend in mijn huis
zie ik mijn leven aan
mij voorbijgaan
boeken in de kast elk vertelt niet alleen het verhaal
dat de auteur schreef
maar ook een stukje van mijn eigen geschiedenis
foto’s aan de muur
en in dikke albums...
“Ach... weet je nog...”
Stenen
gevonden op diverse plaatsen
in alle uithoeken van de wereld
elk draagt een herinnering met zich mee

februari:
5 februari
7 februari
8 februari
11 februari
12 februari
14 februari
16 februari
21 februari
22 februari
24 februari
28 februari

Vergadering PVG
Inloopmorgen
V&T bijbelquiz
Bloemschikken
Kerkproeverij
PVG middag
Inloopmorgen
Open Tafel
Vrijwilligersavond
Inloopmorgen
V&T gespreksavond
Bloemschikken
V&T gespreksavond
Kledingbeurs
Inloopmorgen
Verg. ouderlingen

14.00 uur
09.30 uur
20.00 uur
19.30 uur
10.00 uur
14.30 uur
09.30 uur
11.30 uur
20.00 uur
09.30 uur
20.00 uur
19.30 uur
20.00 uur
09.00 uur
09.30 uur
20.00 uur

kaarsen
de meesten mogen opbranden
en worden vervangen
maar een enkele kaars zal altijd
blijven steken in het stadium “half-opgebrand”
omdat ze behoren bij een dierbaar mens
of bij een kostbare herinnering
kinderschoentjes - kleutertekeningen een melkkannetje, gebroken en weer gelijmd
het eerste “uitzet-stuk” van mijn ouders
een vergeeld gedicht op een prikbord
een tekst die met me meegroeit


beeldjes
sommigen niet eens mooi
maar schoonheid zit niet altijd van buiten...

Nieuws van de kledingcommissie
Begin december is onze ruimte met kleding
leeggemaakt. In het verleden werd de ingezamelde
kleding één maal per jaar opgehaald, maar op verzoek van onze opkoper gaan wij over naar tweemaal
per jaar.
Na aftrek van wat onkosten konden we € 950,=
bijschrijven op de rekening van de ‘Johanneshof’.
Iedereen die kleding bij ons heeft ingeleverd willen
wij hiervoor hartelijk danken.
Mensen met een kleine portemonnee kunnen zo
goedkoop aan goede kleding komen.

Rondkijkend in mijn huis
denk ik
het wordt wel een beetje vol
toch maar eens wat wegdoen...?
In een dappere bui
zet ik het een en ander bij de vuilnisbak
- en haal het meeste weer terug
veel dingen kun je vervangen
herinneringen niet
Bron: Mediopastoraat

De kledinginzameling in de maand januari is op zaterdag de 27e en in februari zaterdag de 24e van
09.00 uur tot 12.00 uur in de Ni’je Wehmerhof,
Rentenierstraat 20.
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Veel foto’s van Harm zijn al op verschillende plaatsen
tentoongesteld. Ook zijn er een aantal in diverse
boekwerken, tijdschriften en kalenders gepubliceerd.
In de foto’s komt deze passie voor de natuur in al
haar facetten goed naar voren.

Expositie in de Johanneshof
Natuurfotografie Harm Hoitink
Harm Hoitink is geboren op 4 maart 1947 te Aalten.
Na de HBS gestudeerd aan de “Groen van Prinstererkweekschool” te Doetinchem, thans de PABO “Iselinge”. Harm heeft gewerkt als onderwijzer in
Doornspijk en Enschede en in 1975 naar Zelhem gekomen om daar te gaan werken aan de, toen pas
geopende, Chr. Basisschool “De Meene”. Vanaf 1984
is hij daar werkzaam geweest als directeur. Met ingang van zomer 2009 is Harm gepensioneerd. Zijn
grote passie is “Natuuurfotografie”.

Via het internet is er meer werk van Harm te bekijken
en wel op zijn website:
www.flickr.com/photos/harmhoitink

De meeste vakanties/reizen worden zo gepland dat
ze in, of in de buurt van, een mooi natuurgebied
doorgebracht kunnen worden.
Veel Nederlandse natuurgebieden zijn al bezocht
zoals bijv. De Veluwe, De Wieden, De Weerribben, De
Peel, Lauwersmeer, Oostvaardersplassen, Terschelling, Texel en vele andere mooie natuurgebieden.
Ook gaan de reizen vaak naar natuurgebieden in Europa , zoals Scandinavië (vooral Noorwegen ) en naar
Portugal, Oostenrijk of Zwitserland.
Harm is autodidact en van amateurfotograaf, die
“kiekjes” maakt, uitgegroeid tot een fotograaf die
prachtige natuuropnames maakt in schitterende
kleuren. Het grote voorbeeld van Harm op het gebied
van natuurfotografie is zijn plaatsgenoot en zeer bekend natuurfotograaf Fred Hazelhoff geweest.
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GELEUF ’T NO MAOR

Maor zo makkelijk komme wi’j der neet van af. Dee
geliekenis geet ovver onszelf. Ovver onzen kamp.

DE GELIEKENIS VAN DEN ZAEIER
Deur: Henk Lettink

Ovver den weg langs onzen kamp. Waor ‘t deur anderen ‘t zaod vot epikt of plat etrapt wordt, zodäönig dat
de fiene wortels gin holvaste in den grond vinnen könt.
Ovver ‘t zaod, dat wi’j bi’j anderen votpikt of plat trapt,
zodäönig da-w gin raekening holdt met de fiene wortels.

Een mooi boerenverhaal. Ovver ne man, dén hen zaeien geet. Ovver zaod en ovver ne kamp (=akker).
Ovver de umstandigheden, waoronder Jezus dit verhaal verteld hef, wette wi’j eigenlijk heel weinig.
Allenig maor: op dén dag. En da-s maor good ok.
Juust daorumme is het van alle tiede en van alle plaatsen.
Want as ‘t um ‘t kommen van dat riek geet, wel van
ons kump der dan neet zo now en dan in de verleiding
het met den Nederlandsen dichter Gerard Reve eens
te waen. Dén schreef, vri’j vertaald: Dat koninkriek von
Ow, I’j wet wal, kump daor nog wat van?
Aerst dén zaeier.
Ik zol um aerlijk gezegd neet gaerne op mien land an ‘t
wark hebben. Bi’j ons zollen ze zeggen: Hee smit maor
zo in de roeze. Hee smit maor zo um zich hen, zonder
te kieken waor. In ‘t wilde weg. Op hoppe van zegen.
Maor daorumme is Hee dan ok, zo at onze Jödse
breurs en zusters zegt: den Gezegenden, laot Zienen
name eprezen waen. En den Name zelf is zegen.
Wi’j zegt: op hoppe van zegen. Hee is zich wisse van
zegen. Hef geleuf in wat Hee zaeit. En dén zegen wordt
neet vaste ezet in vaste percenten. Aeven zo good as
honderd bunt ok zestig en dartig zegen.

Ovver onzen kamp vol met stene. Ovver ons der-methen-doon, waordeur ‘t zaod gin kans krig, te wassen.
Ovver ons der-met-hen-doon, waordeur ‘t zaod van
anderen gin kans krig, te wassen. Ovver onzen kamp
met däörne, tussen wee-t zaod verstikt. Ovver onze
däörne, tussen wee wi’j ‘t zaod van anderen verstikken
laot.
A-j dat good op ow in laot warken, begriep i’j de vraoge van den dichter: Dat koninkriek von Ow, I’j wet wal,
kump daor nog wat van?

Dan het zaod.
Zaod streui i’j allenig maor uut, a-j der wat van verwacht. Anders kö-j ‘t baeter in den zak laoten. En der
later brood van bakken. Dan he-j teminsen nog wat.
Den Heer zaeit zaod, umdat Hee wat van dat zaod
verwacht. Hee verwacht wat van ‘t waord van ‘t riek.
En dat zaeit Hee, zo wied as den wind.

Maor den zaeier wet het baeter. Wet het vaste. Der is
ok goeien grond. Hee zöt wat in ons. Anders was E der
neet an begonnen. Al löp der dan ok ne weg langs
onzen kamp, al lig onzen kamp mangs ok vol met stene, al staot der op onzen kamp mangs ok däörne, Hee
zut ok den goeien grond op onzen kamp.
Daor kan wat greuien. Neet allene honderd maol zovölle, maor ok zestig en dartig maol zovölle göldt as
opbrengst.

En as lesten dén kamp.
De verleiding is groot, um te zeggen: en dén kamp is
de welt. Dan kö-w net as de boeren vrogger op zondagnaomeddag ovver den es lopen en zeggen, wa-w
der van vindt. De leu op dee welt indelen.
Indelen in kämpe: De kämpe langs den weg, waor ‘t
zaod völt, maor deur de voggels op epikt wordt: De
leu, dee-t waord van ‘t riek neet begriept.
De kämpe vol met stene, waor-t de plentjes uut het
zaod zalverig wordt en verschreuit: De leu, dee-t bli’j
bunt met het waord van ‘t riek, maor bi’j wel het neet
echt anslöt. De kämpe met de däörne, waor-t zaod
tussen verstikt wordt: De leu, bi’j wel het waord van ‘t
riek verstikt wordt deur allerhande "waereldse" dinge.
De kämpe met den goeien grond: De leu, bi’j wel het
waord van ‘t riek wat opbreg. Wi’j wet dan meestentieds precies, wel der bedoeld wordt. En wi’j könt onszelf mooi buten schot hollen. Want ....

En dat zaod wordt waer ezaeid. Ok deur ons. Want
zaod mag zaeier worden. Umdat den Zaeier der neet
allene in geleuft, maor ‘t vaste wet.
Dat koninkriek von Ow, I’j wet wal, daor kump wal wat
van!
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Der Heiland ist geboren
Die Engel künden‘s jubelnd an:
Der Heiland ist geboren!
Es steigt der Jubel himmelan Wir sind nicht mehr verloren.
Jesus kommt in die dunkle Welt,
das Licht der Krippe hat sie erhellt,
Gott hat als Mensch sich offenbart
wie es von alters her geweissagt ward.
Jesus kommt in unsere friedlos Herzen,
lindert unsere Seelenschmerzen,
hilft uns ihm ganz zu vertrauen,
auf sein Wort allein zu bauen.
Jesus kommt hilft uns durch die Tage,
steht uns bei in aller Plage,
gibt uns Kraft in schweren Stunden,
in unseren schmerzhaft Erdenrunden.
ER kommt mit seiner überströmend Gnade,
führt uns auf deine rechten Pfade,
hilft uns durch Barmherzigkeit
auf dem Weg zur Ewigkeit.

Mit diesem Weihnachtsgruß wünscht die Herold Gruppe euch frohe und besinnliche
Weihnachten und einen guten Ruts ins neue Jahr.
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week dat ik er was, verschenen er 2 dozen en 3 zijn er
nooit aangekomen…

Steun Ethiopische vrouwen
Nieuwsbrief voor Protestantse Gemeente

Er komen deze weken nog verschillende mailtjes binnen met vragen of we bepaalde medicijnen en medische artikelen mee kunnen nemen, waar een ernstig
gebrek aan is. Dit zijn vaak materialen/ medicijnen
waar je levens mee kan redden. We beslissen samen
wat er mee kan. Zo hebben we besloten om de gedoneerde schoenen voor zeer arme mensen nu niet
mee te nemen maar na te sturen en deze via de kerk
In Soddo te laten distribueren.

Allereerst heel hartelijk dank voor uw gedoneerde
geld. We zijn er weer heel blij mee!
De voorbereiding voor de reis naar Ethiopië.
We zijn volop bezig met de voorbereidingen voor
onze reis naar Ethiopië. Op 5 januari zullen we vertrekken en komen 26 januari weer terug.
De vaccinatie en de malariatabletten zijn gehaald via
de GGD en de visa zijn binnen. Er wordt nog een gezondheidsverklaring geëist vanuit het Ethiopische
ziekenhuis en dit moet 4 weken voor de reis. Dit regelt ieder met eigen huisarts.
Er is ongelooflijk veel op de kraamafdeling gebracht
aan rompertjes, hydrofiel luiers, babykleertjes in
maat 50 tot 62, kleertjes voor prematuur geboren
kleertjes, borstkolven en dozen vol gebreide babymutsen.

Instrumenten
Een vriendin die in het LUMC (Leids Universitair Medisch Centrum) als klinisch verloskundige werkt,
vroeg een aantal maanden geleden of ik instrumenten zou kunnen gebruiken voor Ethiopië. In Leiden
gebruiken ze op de verloskamer wegwerp instrumenten bij de bevalling. Deze zijn van metaal en kunnen
zeker vaker mee dan één keer. De collega’s hebben
daar gedurende 3 maanden alle instrumenten bewaard, netjes schoongemaakt en in bakken gedaan.
We zijn hier erg blij mee. We hebben setjes gemaakt
en deze geven we aan de verloskundigen in de buitengebieden. Ze kunnen deze na gebruik schoonborstelen en uitkoken. Hier heb ik een mooi filmpje voor
zodat ze kunnen zien hoe ze dit moeten doen.
Healthcare centrum
De verloskundigen die in de buitengebieden thuisbevallingen begeleiden, doen spreekuur in
het
Healthcare centrum (= gezondheidscentrum, waar
ook een ambulance bij staat). Hier is ook een laboratorium waar bloed en urine onderzocht kan worden.
Het is heel belangrijk dat de zwangere vrouwen op
controle komen, om te beoordelen of het ongeboren
kind goed groeit en er geen ziektebeelden worden
ontwikkeld. In dit gebied komt veel hoge bloeddruk
voor tijdens de zwangerschap. Dit is vaak zo ernstig
dat er nier-en leverfunctiestoornissen ontstaan,
waardoor de moeder levensbedreigend ziek wordt.
Bij een controle kan de bloeddruk gemeten worden,
de baarmoeder beoordeeld worden, urineonderzoek
en indien nodig bloedonderzoek gedaan worden.
De vrouwen krijgen een afspraak voor een bepaalde
week (geen dag of tijd) en dan komen ze.
Zwangere vrouwen komen van heinde en ver en lopen soms uren vanuit hun hut in de bergen voordat
ze bij het Healthcare centrum zijn. Ze zitten rustig op
een bank en wachten tot ze aan de beurt zijn. Ze vinden het geweldig om het hartje van hun baby te horen. Dit is een reden voor hen om te komen op het
spreekuur! We hebben voor de lokale verloskundigen
bloeddrukmeters, stethoscopen en doptones gekocht

De laatste bestellingen komen binnen. We hebben
veel aangeschaft aan instrumenten en attributen
voor de verloskundigen in de buitengebieden, voor
de verloskamers en voor de nieuwe couveuseafdeling die er gebouwd is in het Soddo Christian
Hospital.
We hebben de grootste sporttassen bij Obelink gekocht die er in het assortiment zijn (met korting!). We
pakken de babykleding, luiers en rompertjes in zakken die vacuüm gezogen kunnen worden met de
stofzuiger. Dit scheelt enorm veel ruimte. Het is een
heel gepuzzel, want elke tas mag 23 kg wegen. Sommige artikelen zijn zwaar en dan moeten er hele lichte attributen boven op. Soms is een tas vol en weegt
het maar 17 kg…dit is jammer. Dus gaan we weer
switchen met spullen.
In totaal nemen we 24 tassen/koffers mee. Iedereen
mag 2x 23 kg meenemen, dus we moeten 12 extra
tassen inchecken. Het is een heel gesjouw, maar we
kunnen de spullen die we daar nodig hebben, dan
ook meteen gebruiken. De eerste keer dat ik ging in
2013, had ik 5 dozen vooruit gestuurd. Pas in de 5de
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om het hartje van de ongeboren baby te kunnen beluisteren.
De verpleegkundige van het consultatiebureau die
controle bij de baby’s doet en adviezen geeft aan de
moeders over verzorging, opvoeding etc., heeft ook
een paar dagen per week spreekuur. Vaak kan dit
gecombineerd worden met de zwangerschapscontrole.
We hebben documentatie over de verschillende ziektebeelden/ complicaties tijdens de zwangerschap en
bevalling gemaakt met korte teksten en eenvoudige
tekeningen erbij. We hebben voor iedere verloskundige een map gemaakt, zodat ze dit thuis kan nalezen. Dit is het Engels en in het Amhaars, de taal die
het meest gesproken wordt in Ethiopië. Iedere lokale
verloskundige krijgt van ons een tasje waarin een
doptone, een bloeddrukmeter + stethoscoop, een set
instrumenten en een map zit. We hebben 300 navelklemmen bij ons om die te verdelen onder de verschillende verloskundigen. Ze binden het naveltjes
anders af met een touwtje en dit is onhygiënisch. Ik
heb het hoofd van de verloskamers gevraagd of hij
wil organiseren dat wij les kunnen komen geven in
meerdere Healthcare Centra aan de lokale verloskundigen. De reis er naartoe is al een belevenis. We
rijden met een jeep met chauffeur door de binnenlanden en over vrij moeilijk begaanbaar terrein. We
komen door dorpjes en zien prachtige taferelen van
het Ethiopische leven.

Wij komen 6 januari ’s avonds aan in Soddo en op
zondag 7 januari wordt Ethiopische Kerstmis gevierd!
Dit heet “Genna”. We zijn heel benieuwd hoe de
Ethiopiërs dit vieren en hoe dit zal voelen: Kerstmis
bij 30 graden…;-). We nemen allerlei hele kleine cadeautjes mee voor de collega’s en voor de bevallen
vrouwen en hun baby’s. Dunne armbandjes, haarelastiekjes, stukje zeep, shampoo voor het haar,
handcrème. Voor de baby’s hebben we hele kleine
knuffeltjes, daar zijn de kinderen gek op want ze vinden de stof zo heerlijk zacht. Het is heel aandoenlijk,
de moeders houden de knuffeltjes eerst heel lang
tegen hun eigen wang en genieten hiervan.
Naaimachines
We willen van het gedoneerde geld van de Protestantse Gemeente Lichtenvoorde 2 naaimachines en
evt. een lockmachine kopen in Ethiopië. Een lockmachine zou heel fijn zijn voor de naaisters. Het is de
vraag of deze te koop zijn in Ethiopië. We hebben in
ieder geval 2 gekregen exemplaren bij ons. We doen
de aanschaf het liefst in Ethiopië omdat het daar dan
ook gerepareerd kan worden indien nodig. Ook als er
een nieuw onderdeel besteld moet worden, weet
men de weg te vinden naar de dealer.
Dit moet daar cash betaald worden en dit is hilarisch.
Je moet eerst naar de bank en dan moet je afwachten
of er geld uit de automaat komt. Bij een stroomstoring krijg je niets en moet je de volgende dag terug.
We moeten sowieso een paar keer terug, omdat je
maximaal 3000 Birr kan pinnen en dat is omgerekend
ongeveer €120. Het is een heel dik pak (vieze) papiertjes!

Kerst in Ethiopië.
Ethiopië heeft een andere jaartelling en deze is voor
ons wat ingewikkeld. De kalender die gebruikt wordt
in Ethiopië is gelijk aan het liturgisch jaar van
de Eritrees-orthodoxe Kerk. Deze zgn. Juliaanse kalender verdeelt het jaar in 12 maanden van dertig
dagen en één maand van 5 of 6 dagen. De jaartelling
van de Juliaanse kalender loopt zeven tot acht jaar
achter op de Gregoriaanse kalender die wij gebruiken. Zo valt Nieuwjaar in september.
Maar het heeft voor ons ook een hele leuke kant!

Als we terug zijn zal ik weer een stukje voor de
Nieuwsbrief schrijven met foto’s erbij.
We zullen u op de hoogte houden via een reisblog
waar we dagelijks op schrijven als we in Soddo Christian Hospital zijn. U kunt daarvoor inloggen via
http://steunethiopischevrouwen2018.reislogger.nl
We wensen u een voorspoedig 2018!

V.l.n.r. Marieke Peulers (klinisch verloskundige) , Monique Jacobs (kinderarts), Kirsten Smeets
(gynaecoloog), Toon Hendriks (anaesthesieverpleegkundige/fotograaf), Anne Marie Besselink
(verpleegkundige kraamafdeling), Yvonne Kox (klinisch verloskundige)
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Woordzoeker
apostelen
roeping
twaalf
Simon
Andreas
Bartelomeus
Taddeüs
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discipelen
Filippus
Tomas
vissers
Jacobus
Petrus
Petrus

Matteüs
leerlingen
Johannes
volgelingen
Jezus
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De woorden staan van links naar rechts, van rechts naar links, van boven naar
beneden en omgekeerd. Als je alles gevonden hebt, blijven er letters over. Die
letters vormen samen een belangrijke plaats in de bijbel.
Bron: Bonnefooi
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Dwalen door verhalen
Het Nederlands Bijbelgenootschap presenteert Dwalen door verhalen, een boek om aan de hand van de
Bijbel in gesprek te gaan met mensen met geheugenproblemen. Het boek roept herinneringen op aan
alledaagse momenten van vroeger en nu, met behulp
van bijbelverhalen.

Nieuwe Bijbelvertaling (NBV) in revisie
Het NBG werkt aan de revisie van de Nieuwe Bijbelvertaling (NBV) uit 2004. Duizenden betrokken lezers
hebben in de afgelopen jaren hun suggesties kenbaar
gemaakt. Die worden nu gebruikt om de NBV te verrijken.

Twintig thema’s uit het dagelijks leven worden verbeeld in prenten, met op de pagina daarnaast een
bijpassend bijbelverhaal en gespreksvragen. ‘Op die
manier helpt Dwalen door verhalen om in gesprek te
raken van hart tot hart,’ zegt beeldend kunstenares
Hadewey Buitenwerf uit Krimpen aan den IJssel, die
het boek schreef en illustreerde. Ze droeg het boek
op aan haar moeder, die op latere leeftijd vergeetachtig en dement werd. ‘Een dieper gesprek voeren is
dan gewoon lastig’, vervolgt ze. ‘Hoe kom je net dat
laagje dieper, hoe kom je bij het gevoel? Vaak liggen
daar zoveel bijzondere ervaringen opgeslagen. Met
dit boek kun je dat samen opdiepen. Dat verbindt.’

‘De Nieuwe Bijbelvertaling is al jaren een veelgebruikte en zeer geliefde vertaling in het Nederlandse taalgebied. Vorig jaar nog werd de NBV verkozen tot het
belangrijkste boek van Nederland. En met ruim 1,5
miljoen verkochte exemplaren is het een toonaangevende vertaling in kerkelijke en culturele kring’, zegt
NBG-directeur Rieuwerd Buitenwerf.
‘We reviseren de komende jaren de tekst uit 2004,
zodat de vertaling nog bruikbaarder wordt. Aan de
enorme stapel binnengekomen brieven en e-mails zie
je hoe zeer de vertaling leeft. Deze reacties worden
meegewogen bij de herziening. Het revisieteam gebruikt ze als input om de kwaliteit van de NBV nog
verder te versterken, binnen de vertaalmethode van
de NBV. We werken toe naar een versie van de NBV
die iedereen nog meer als zijn of haar Bijbel kan omarmen. Het streven is om de gereviseerde NBV in
2020 klaar te hebben.’

Onderwerpen
In Dwalen door verhalen worden thema’s als eten,
verzorging, liefde, eenzaamheid en piekeren gekoppeld aan bijbelverhalen, die veel ouderen al van jongs
af kennen. Zo is het bezoek dat Abraham en Sara
kregen – een verhaal uit Genesis – een opstapje voor
een gesprek over visite. Het verhaal over Jozef en
Maria die Jezus kwijt raken, geeft de aanzet om te
praten over ongerustheid.

Speerpunten
Enkele belangrijke speerpunten van de revisie zijn:
het versterken van de consistentie en het toetsen van
vertaalkeuzes die volgens lezers te veel invulling met
zich meebrengen. Een voorbeeld van dat laatste is te
zien in Genesis 1:2. In de huidige NBV staat: ‘De aarde
was nog woest en doods’. ‘Nog’ geeft hier volgens
veel lezers te veel invulling. In de gereviseerde tekst
is er daarom voor gekozen om dit woordje weg te
laten.

Namens de werkgroep van het N.B.G.
Ineke Beestman-Hoitink

Verder worden in de gereviseerde NBV ‘eerbiedskapitalen’ ingevoerd: hoofdletters in persoonlijke voornaamwoorden die verwijzen naar God, Jezus en de
heilige Geest. Het is gebleken dat heel veel lezers het
ontbreken van zulke hoofdletters als een groot gemis
ervaren. Daarnaast zien we dat het gebruik van deze
hoofdletters in het Nederlands de norm is gebleven.
Om die redenen worden ze in de gereviseerde NBV
opgenomen.


Kinderoppas gezocht m/v
Onze kinderoppasdienst zoekt dringend versterking!
We kunnen per direct wel enkele mensen gebruiken
als oppas tijdens de zondagochtenddienst. Vele handen maken licht werk!
Aanmelden kan bij Rinus te Kronnie
r.a.tekronnie@upcmail.nl of bel 0544-376706.

Meer informatie
Deze en andere veranderingen worden toegelicht in
Met Andere Woorden, het vakblad Bijbel en vertalen.
Daarvan is een themanummer verschenen over de
revisie.
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Vrijwilligersavond

Ophaal- en thuisbrengdienst Johanneskerk

Ook dit jaar organiseren wij graag voor u de vrijwilligersavond.
Dit als dank voor uw inzet als vrijwilliger voor de kerk.
Daarvoor bieden wij u een leuke en gezellige avond
aan, dit onder het genot van een drankje, een hapje
met tussendoor een spelletje.
De vrijwilligersavond is op vrijdagavond 16 februari
2018, aanvang 20.00 uur tot ongeveer 23.30 uur, in
de Johanneshof.
Natuurlijk is uw eventuele partner ook van harte welkom.
Voor ons als organisatie is het belangrijk om te weten
op hoeveel mensen wij kunnen rekenen. Graag ontvangen wij uw opgave uiterlijk vóór 9 februari 2018.
Dit kan via mail of telefonisch op onderstaande
adressen.
Wilt u ook even opgeven met hoeveel personen u
komt en of u dieet wensen hebt?
Bent u, na aanmelding, verhinderd, laat dat dan ook
even weten.

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
wel bereidwillige gemeenteleden die u best een keer
mag bellen.

Hoe werkt het?
Bel één van de onderstaande chauffeurs. Het kan zijn
dat die om wat voor reden dan ook niet kan. Bel dan
een ander. Bel niet automatisch degene die bovenaan staat. Het is wellicht handiger iemand te bellen
die niet te ver bij u uit de buurt woont.
De heer G. Koster
tel. 48 81 68
De heer C. Langbroek tel. 37 30 28
De heer S. Tamminga tel. 37 27 52

Aanmelden per mail bij: Hennie en Jan ter Horst
(jterhorst6@yahoo.com)
of per telefoon bij: Janny en Ab Twigt : 0544-375877

Wilt u ook wel eens rijden voor een medegemeentelid? Geef het dan even aan mij door.

Met vriendelijke groeten
Namens de kerkenraad

Namens uw diaconie,
Hillie Ikink-Lankamp, tel. 37 73 00

Hennie en Jan, Janny en Ab, Rikie en Eefje





Oplossing Woordzoeker:
meer van Galilea

Giften
Ontvangen voor algemeen kerkenwerk € 10,= via
mevrouw G. Braam; € 10,= via mevrouw A. Staring
en
via ds. H. Hinkamp 2 x € 50,= en per bank een gift van
€ 500,= uit dankbaarheid .
De PVG ontving een gift van 15,= via mevrouw T. de
Bruijn; via mevrouw C. Lensink € 5,= en via mevrouw
T. de Jongh € 10,=.
Voor de ouderling bloemendienst ontving mevrouw
R. Tieltjes 2x € 5= en 1 x € 10,=; mevrouw T. de Bruijn
€ 10,= ; mevrouw J. ter Haar € 10,=; mevrouw A. van
Vliet € 10,= en per bank kwam € 20,= binnen.
De diaconie ontving € 10,= via mevrouw C. Lensink.
Ontvangen via mevrouw R. Tieltjes 3x € 10,= voor het
pastoraat en € 10,= voor het orgelfonds.
Alle gevers hartelijk dank!



Kinderoppas gezocht m/v
Onze kinderoppasdienst zoekt dringend versterking! We kunnen per direct wel enkele
mensen gebruiken als oppas tijdens de zondagochtenddienst. Vele handen maken licht
werk!
Aanmelden kan bij Rinus te Kronnie
r.a.tekronnie@upcmail.nl of bel 0544376706.
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Koster kerkgebouw : G. W. van Lochem
Hofesch 23, 7131 TC Lichtenvoorde
tel. 37 41 20
koster@pkn-lichtenvoorde.nl

Het volgende nummer. . .
komt uit in de week voor zondag 4 maart 2018. Kopij
moet uiterlijk maandag 19 februari 2018 om 12.00
uur zijn ingeleverd via email naar:
kopij@pkn-lichtenvoorde.nl
Elektronisch aangeboden kopij zullen wij zelf in het
juiste lettertype en in de juiste afmetingen opmaken.

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

Internet: www.pkn-lichtenvoorde.nl
Bezorging: J.G. te Bokkel, tel. 0544- 37 27 79

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

Redactie Op Weg
Ds. H. Hinkamp, tel. 37 14 09
Mevr. G. Bijker-Middelbrink, tel. 84 05 58
Mevr. M. Koster-Spilker, tel. 48 81 68
Mevr. D. te Paske, tel. 37 37 64

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

Website Mevr. A. Lensink, tel. 37 66 69
WIJKINDELING 2018
Wijk ouderling/coördinator
telefoonnummer
1. mevr. G. Boschman
37 35 59
mevr. J. Hulshof
37 88 91
2. mevr. E. Meijer
48 28 54
3. mevr. C. Lensink
37 24 14
4. mevr. T. de Jongh
37 33 16
mevr. A. Staring
37 96 98
5. mevr. J. Rouwhorst
37 36 62
6. mevr. T. de Bruijn
37 28 04
7. mevr. H. Hulshof
35 18 90
8. mevr. A. van Vliet
37 27 95
9. mevr. W. ten Barge
37 31 97
10. mevr. R. Tieltjes
37 22 21
11. mevr. W. ten Barge
37 31 97
12. mevr. J. ter Haar
37 15 28
wijk 1,2,4,5 en 6 ds. Hinkamp
wijk 3 en 7 - 12 mevr. G.H. Braam

Vorming en Toerusting: S. Tamminga
Diepenbrockstraat 13
7132 AM Lichtenvoorde
tel. 37 27 52
Administratie Kerkrentmeesters en Administratie
Diakonie: F.J. van Lochem
Penningmeester Kerkrentmeesters: F.J. van Lochem
Van der Meer de Walcherenstraat 10
7131 EN Lichtenvoorde
tel. 37 47 23
Penningmeester Beheerscommissie Johanneshof:
C. Langbroek
Schatbergstraat 92
7132 AB Lichtenvoorde
tel 06-54336693

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

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

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

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

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

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

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

Begraafplaats Vredehof: J. Niewold
Willy Brandtplein 242, 7007 LH Doetinchem
Telefoon: 0314-843947
IBAN: NL 13 RABO 0336163797
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Kerkdiensten
zondag 21 januari
10.00 uur mevrouw G. Braam
welkom: de heer Baarsma
deurcollecte: oecumene
zondag 28 januari
10.00 uur ds. J.J. Hinkamp
akz dienst m.m.v. liveband en top 2000 koor
o.l.v. Johan Klein Nibbelink
welkom: de heer Onnink
deurcollecte: catechese en educatie
zondag 4 februari
10.00 uur ds. D. Pruiksma, Weesp
welkom: de heer Tamminga
deurcollecte: missionair werk en kerkgroei
zondag 11 februari
10.00 uur ds. J.J. Hinkamp
kerkproeverij
welkom: mevrouw Ton
deurcollecte: werelddiaconaat
zondag 18 februari
eerste zondag 40 dagen tijd
10.00 uur ds. J. J. Hinkamp
welkom: de heer Bijker
deurcollecte: plaatselijk pastoraat
zondag 25 februari
tweede zondag 40 dagen tijd
10.00 uur ds. J.J. Hinkamp
heilig avondmaal
welkom: de heer Wildenbeest
deurcollecte: binnenlands diaconaat
zondag 4 maart
derde zondag 40 dagen tijd
10.00 uur ds. J.J. Hinkamp
akz dienst
welkom: mevrouw Meijer
deurcollecte: voorjaarszendingsweek
elke zondag is er na de dienst koffiedrinken in de Johanneshof
elke zondag is er kinderoppas aanwezig
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