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Trompetnarcis
Ik zag een narcis in het gras,
het was of 't een trompetje was,
die mij iets te zeggen had:
een blijde mare in kelk en blad.
Ik keek de Schepper in Zijn hart,
Hij, die de dood sinds Pasen tart.
Hij laat ook in Zijn schepping zien,
wie Hij is en wie ik dien.
Bron: gedichtensite.nl, Aagje Lingen mm.mmn

gaan tot de orde van de dag. En om, om zich heen
wijzend, te zeggen: " Ik weet niet wat jij ervan vindt,
maar ik zie er niks van, van dat 't kump goed".

't Kump goed.

Het idee voor dit stukje kreeg ik toen ik een interview
zag met zanger Stef Bos. Hij vertelde over zijn moeder die veel te jong overleed. Over hoe zij zei: "Het
komt goed". Met de toevoeging: "als je maar ver
genoeg vooruitkijkt".
Mijn eerste gedachte was: joa joa. Mooi gezegd. Zo
kan ik het ook. Maar doordenkend dacht ik anders.
Wat een vertrouwen spreekt uit die woorden. Een
vertrouwen om bijna jaloers op te zijn.
"'t Kump goed", zei Jezus regelmatig. En ook bij hem
klonk door: "als je maar ver genoeg vooruit kijkt".
Woningen zat bij mijn Vader. 't Kump goed. schrijft
Johannes. Nieuwe hemel. Nieuwe aarde. Geen verdriet meer. Geen blinden. Geen doven Geen ziekte.
Niks jao jao. Geloof het nu maar.

Vaak gehoord sinds we hier wonen. En dan vaak nog
joa joa ervoor. Al gauw ging er een soort waarschuwingslampje branden als ik dat joa joa ervoor hoorde.
Eerlijkheid gebiedt me te zeggen dat het tot nu toe
toch eigenlijk altijd wel goed kwam. Ook met joa joa
ervoor. Misschien op een andere manier dan verwacht. Dan gehoopt. Misschien wel op het laatste
moment wat nou niet echt voor een ontspannen
gevoel zorgde. Maar het kwam goed. Linksom of
rechtsom. Of door het midden.

Pasen. het feest van 't kump goed. Twijfel als je ziet
wat er allemaal nog niet goed is. "Kijk nou toch eens
wat een puinhoop", zeg je tegen elkaar. Maar dan die
gedachte die je ergens meekreeg: 't Kump goed als je
maar ver genoeg vooruit kijkt. Dat is waar we elkaar
met Pasen aan willen herinneren. Heel even achterom kijken met elkaar. Maar daarna vooruit kijken
naar wat beloofd is dat komt.

't Kump goed. Hoe vaak hoop je het niet. Als je tv
beelden ziet van oorlogsgebieden. Als je hoort van
verdriet, van problemen in je omgeving. Als je zelf
worstelt met dingen zo ingewikkeld dat je er geen
oplossing voor hebt. Mooie praat, denk je dan misschien. Maar ik moet het eerst maar eens zien.

Twijfel? Begrijpelijk. Maar is het feit dat we elkaar
wereldwijd nog altijd die boodschap willen doorgeven niet een bewijs van de kracht van die boodschap?
Iemand die twintig eeuwen geleden rondliep op aarde heeft zodanige sporen nagelaten dat we er nog
altijd bij stilstaan. Dat we nog altijd vieren dat Hij in
en met en bij ons voortleeft. Dat mensen nog altijd in
zijn geest willen handelen. Ongelooflijk? Wacht maar.
Je zal het zien. Want 't kump goed.

't Kump goed, hoorde Abraham in de boodschap dat
hij vader van vele volken zou worden. Sara heeft misschien nog wel even joa joa gedacht. Maar het kwam
goed. " 't Kump goed", zei Jezus tegen Jaïrus en alle
mensen die weenden omdat het meisje overleden
was. En het kwam goed. " 't Kump goed", klinkt door
in al die gelijkenissen, al die verhalen over het koninkrijk van God.
Mooie praat, denk je misschien. Eerst zien, dan geloven. Zo begrijpelijk. Zo logisch. Want de werkelijkheid staat vaak zo haaks op dat 't kump goed. Joa joa,
mooie verhalen, die Bijbelverhalen. Maar . . . .
Zo ook dat paasverhaal. Iemand die Jezus heet, zoon
van God wordt hij genoemd, wordt gekruisigd. Wordt
begraven. Om vervolgens weer onder de mensen
rond te gaan. 't Kump goed, is zijn boodschap ook
dan weer. Ik stuur wel iemand om jullie bij te staan
als ik weer weg ben. " Joa joa", zullen sommige Achterhoekers misschien zeggen. Om vervolgens over te

Gezegend Pasen gewenst,
marja
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wekt’ te vieren. Een Middeleeuwse traditie, om Pasen te vieren met een lach, was de paaslach: de Risus
Pachalis. Zo vierde de kerk dat met de opstanding de
opgestane Heer de duivel te kijk zette.

Pastorpraat ds. Hinkamp
Pasen! Tijd van nieuw leven. Opbloei. Je ziet het
terug in de ontluikende natuur. In onze Johanneskerk zeggen we het met bloemen. Na een
sobere veertigdagentijd, met een kaal kruis
voor in de kerk, mag met Pasen het kruis opgevuld worden met voorjaarsbloemen. En na de dienst
dragen we het kruis de kerk uit en is het voor iedere
voorbijganger zichtbaar. Het is een aansprekend teken van nieuw leven, in de ruimste zin van het
Woord.

Een kritisch denker sprak eens: “als christenen er nu
eens wat meer opgewekt en verlost zouden uitzien
dan zouden er misschien meer mensen in geloven”.
Met die wetenschap in gedachten gaf een cursusleider een les in het kader van de bijscholing van predikanten en pastores. “Als jullie over de hemel preken
laat dan je gezicht ook echt stralen. En als jullie over
de zwaarmoedigheid van het leven preken... dan is
jullie normale gezichtsuitdrukking genoeg”.
Ik vond het wel een aardige en er zit wel wat in! Zou
het niet goed zijn als we echt uitstralen dat het iets
moois is om te geloven? Want de vrede van Christus
is, letterlijk en figuurlijk, om opgewekt door te worden. Kom op! Kom overeind! Opstanding: je mag
opbloeien! Een vrolijk Pasen gewenst!
Met een opgewekte groet, Hans Hinkamp

Gebed van de maand
In deze rubriek altijd een bijzonder gebed. Deze keer
een Paasgebed, van Nico Siebel: Open mijn ogen. Heb
je zelf een gebed dat je raakt? Geef het aan ons door.
Open zijn uw handen,
uw armen uitgestrekt naar mij.
In eindeloze liefde drukt U
mij aan uw hart,
wilt U mij vullen
met uw vrede.
Het is en blijft ieder jaar een prachtig beeld van ‘geloof uitdragen’. Als kerken mogen we wat mij betreft
best wat vaker die uitbundigheid (én levendigheid!)
laten zien. Gelukkig zijn ze er: prachtige vernieuwende initiatieven. Kliederkerk, Kerkproeverij, een
Top2000-dienst, ‘Wie zingt mee’-kerkdienst, Passion
Lichtenvoorde: het zijn geweldige activiteiten om op
een positieve manier een verfrissend gezicht te laten
zien. Dán zie je mensen tot bloei komen!

Open mijn ogen, Heer,
zodat ik zie
dat U daadwerkelijk
mij omgeeft,
van dag tot dag
en heel mijn leven
geborgen is
in U alleen.

Pasen, een open graf, mogen we vieren als bevrijding: de opstanding van onze Heer, Jezus Christus.
Maar Pasen wordt pas écht Pasen als ook wij opstaan, om het leven en het geloof te vieren in zijn
naam. Je mag loslaten wat niet goed ging, of de lasten die je meedraagt. Je mag overeind komen, opstaan, tot bloei komen.

Als ik mijn handen open,
naar U ophef,
U de eer geef,
vallen mijn zorg en vrees
uit beide handen,
kunt U ze vullen
met uw vrede

Natuurlijk is dat niet altijd gemakkelijk. Maar het
begin van opbloei is opstaan, waar je nu nog bij de
pakken neerzit. Want Pasen is een feest om ‘opge-

Open mijn ogen, Nico Siebel
bron: gedichtensite.nl
3

Kerkelijk werker Gaatske Braam

Meeleven met

Naar Johannes 12: 20 en volgende
Indien niet de tarwekorrel ter aarde valt en sterft, zal
zij eenzaam blijven, maar indien zij sterft, zal zij veel
vrucht dragen.
Vrucht dragen door onder te gaan. Dat hebben de
mensen na Pasen ervaren, dat ervaren ook velen nu.
Hoeveel mensen verliezen niet hun controle op het
leven en geven zekerheden op om zich over te geven
aan een proces dat bedreigend en genadeloos is als
de dood, om erna opnieuw/anders te gaan leven.
Bijvoorbeeld als er een gesprek met een vriend of
vriendin plaats moet vinden omdat je voelt dat er
afstand groeit, en je te laf bent om datgene wat de
vriendschap bedreigt ter sprake te brengen. Dan
moet je als het ware loslaten, overgeven, zodat er
daarna iets moois kan groeien.
Dat dit loslaten, dit overgeven heel moeilijk kan zijn
maakte ik mee toen ik een mevrouw bezocht die al
jaren geen contact meer had met haar ouders. Ze
vertelde dat ze hen heel erg miste, vooral omdat ze
altijd zo'n goed contact met hen had gehad en dat,
als zij binnen zouden komen, ze met open armen
ontvangen zou worden. Ik zag in haar ogen het gemis
en het verlangen naar contact en stelde voor hen te
bellen. “Dat nooit", zei ze. Zij zou nooit de eerste
stap zetten, ze wilde, om met Johannes te spreken,
zich niet overgeven, wilde geen vrucht dragen door
eerst onder te gaan.
In rouwgroepen hoorde ik mensen die een partner
verloren hadden zeggen dat ze zich in de steek gelaten voelden door mensen die hen altijd heel dierbaar
waren geweest. Ook hier kun je jezelf overgeven door
die dierbaren een berichtje te sturen met 'ik mis jullie', zodat er weer een opening kan ontstaan.
Jezus is niet alleen het brood des levens, Hij is ook de
graankorrel die aan het brood voorafgaat. Voordat
een graankorrel vrucht kan dragen, moet hij eerst in
de aarde vallen en sterven. Er komt een moment
waarop het lijkt alsof alles voorbij is. Als Jezus sterft
en in de aarde gaat, is dat niet het einde. Er zal een
nieuwe morgen zijn, een nieuw begin waarin alles
groeit en bloeit. Wat een heerlijke vooruitzicht!

Mevr. F. Tjeerdsma-Groenwold, Varsseveldseweg,
verblijft op moment van schrijven op de revalidatieafdeling van de Pronsweide, we wensen haar een
goede tijd van revalidatie.
Alle gemeenteleden die herstellende zijn of die een
medische ingreep moeten of hebben moeten ondergaan, de zieken thuis of in een verpleeghuis, degenen die om hen heen staan, heel veel sterkte en Gods
zegen gewenst.
Op 15 Maart konden we genieten van een mooie
oecumenische dienst in de Johanneskerk met geweldige muzikale ondersteuning en muzikale intermezzo’s van Johan Meerdink en Bas Tieltjes en leden van
de cantorij die de samenzang ondersteunden. Vele
bewoners van de Antoniushove en mensen van de
dagopvang konden dankzij vrijwilligers aanwezig zijn.
Aan het thema: “een nieuw begin,” werd door filmpjes, verhalen en liederen inhoud gegeven. Na afloop
was er een gezellig samenzijn met koffie en thee in
de Johanneshof.
Allen die meegewerkt hebben om dit samenzijn mogelijk te maken, heel hartelijk bedankt!
Met bemoedigende groet,
Gaatske Braam

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.
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In memoriam Frits Gerritsen

In memoriam Riek Hillen-Wassink

Op 6 maart kwamen we in de Johanneskerk bij
elkaar voor de dankdienst voor het leven van
Frits Gerritsen.
Een darminfarct leidde er toe dat hij het leven
moest loslaten. In het bijzijn van zijn kinderen is
hij in het ziekenhuis in Enschede in alle rust
overleden, op de leeftijd van 79 jaar.
De levenskracht werd de afgelopen jaren steeds iets
minder. Maar hij bleef het goede zoeken. Met plezier
woonde hij in de woning aan ‘Op den akker’. Op zijn
eigen wijze stond hij in het leven. Niet snel verlegen
om een praatje.
Zelfs in het ziekenhuis had hij zijn grapjes, waarbij hij
zich beter voor deed dan de werkelijkheid was. Het
tekent het leven van Frits Gerritsen. Geen gedoe met
ziekenhuizen en doctoren en het liefst op zijn eigen
vertrouwde plekje.
Tot zijn pensioen werkte hij bij Lundia in Varsseveld.
Met zijn vrouw Truus droeg hij jarenlang zorg voor de
uitvaarten in de hervormde gemeente. Hij was daarvoor soms best zenuwachtig. Want het moest goed
én volgens de regels. Hoe spraakzaam hij ook kon
zijn... niet voor een groep! ‘Dat moest de dominee
maar doen.’
In 2002 stond hij zelf op een andere wijze aan het
graf, voor het eerst als weduwnaar. Het overlijden
van zijn vrouw Truus, na een periode van ziekte, deed
hem veel verdriet. Respect is er bij de kinderen voor
de manier hoe hij de draad weer oppakte. De briefjes
van Truus en vaste patronen wezen hem de weg.
Als vrijwilliger zette hij zich in voor de Oost Europa
Hulp en de kledinginzameling voor het onderhoud
van de Johanneskerk.
Hij genoot van lange fietstochten en toen fietsen
lastig werd deed de scootmobiel zijn intrede. Hier
heeft hij nog dankbaar gebruik van gemaakt. Hij genoot zeker ook van de komst van de kleinkinderen,
die altijd een streepje voor hadden en regelmatig iets
kregen toegestopt bij bijzondere gelegenheden.
In de woorden van Jezus, ‘Heb elkaar lief’, mochten
we troost vinden bij de liefde en trouw van God (en
mensen), in leven én in sterven. Dat de kinderen en
kleinkinderen troost mogen vinden in goede herinneringen en in woorden van liefde.

Op 8 maart is Riek Hillen rustig overleden op haar
kamer in Meddo op 94 jarige leeftijd. Ze werd op 16
mei 1923 geboren in Barlo als tweede van zes kinderen waar ze een fijne jeugd hadden. Toen ze negen
was verhuisde de familie naar de Kamperhoek in Vragender.
Vanaf haar veertiende ging Drika werken in de huishouding, eerst in het Woold en later in Lichtenvoorde.
Ze trouwde op 18 december 1953 in Lichtenvoorde
met Wim Hillen, het jonge paar ging bij zijn ouders
inwonen en daar werd Drika Wassink Riek HillenWassink.
Ze kregen vier kinderen, Willy, Bennie, Gerard en Ans.
Wim Hillen is lang ziek geweest en Riek hield het gezin bij elkaar. Dat was heel zwaar, maar ze heeft het
voor elkaar gekregen. Daar zijn de kinderen ook erg
dankbaar voor. Ook toen Wim weer uit het ziekenhuis kwam was het niet altijd even makkelijk.
Riek ging elke zondag naar de kerk, voelde zich schuldig als ze eens niet kon. Ze had een missie in het leven: ‘anderen blij maken’, ze ging bij veel mensen op
bezoek, want 'je staat klaar voor de zwakkere in de
samenleving’.
Ze was niet van de diepgaande gesprekken, maar
luisterde altijd goed naar de verhalen. Ze vond het
heerlijk om de kinderen te helpen met het wekelijkse
psalmversje. Bidden was voor haar kracht vinden en
dat heeft ze heel veel gedaan. Toen Wim overleed in
1984 kreeg ze het heel moeilijk, ze was het niet gewend om alleen te zijn. Haar huis werd ‘hotel Hillen’,
waar iedereen plek kreeg om te doen wat hij wilde,
rolstoelen opslaan, aan de boot knutselen, bedenk
het maar.
Op haar tachtigste kreeg ze de diagnose Alzheimer en
brak een moeizame tijd aan. Ze is in het begin redelijk
opstandig geweest. Ze moest verhuizen naar Anthoniushove en na drie jaar naar Roetendaal in Meddo.
Haar kinderen en zus Diny bleven haar trouw opzoeken. Ze bleef de lieve zorgzame vrouw die ze altijd
was geweest, vond het heerlijk om Bijbelverhalen
voorgelezen te krijgen en hoe dement ze ook was, ze
vulde de bekende stukken aan. Zingen was heerlijk,
dan schitterden haar ogen weer even. Ze ging rustig
slapen als er met haar het kinderliedje: ‘ik ga slapen,
ik ben moe’ gezongen werd.
Op 14 maart hebben we haar in de Johanneskerk in
een warme dienst herdacht, met woorden van zoon
Willem, kleinkinderen Marleen en Steven en een
prachtig gezongen lied door kleindochter Chris. De
Bijbellezing was Psalm 23, een favoriet van Riek.
Daarna hebben we haar te ruste gelegd naast haar
man op Vredehof in Vragender. Moge de God van
liefde haar kinderen nabij zijn in dit verlies.
Wil Mulder

ds. Hans Hinkamp, Lichtenvoorde

Woensdag 14 maart vond in de Johanneskerk de uitvaartdienst plaats van mevr. Riek Hillen-Wassink.
Sinds 2009 woonde zij in Meddo. Daarvoor was zij
verbonden met onze protestantse gemeente. De uitvaartdienst werd geleid door mevr. Wil Mulder, namens de protestantse gemeente Winterswijk.mmmm
Hier het door haar aangereikte in memoriam.
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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.

Bloemengroet
De bloemen uit de kerk zijn,
als een groet van de gemeente, gebracht bij :
25 feb. fam. Krabbenborg
Werenfriedstraat 59, Zieuwent
4 mrt mevr. Meijerink
Lijsterbesstraat 2
11 mrt mevr. Oberink
Sleedoornstraat 56
18 mrt Mevr. Hulshof
Zieuwentseweg 53

Verjaardagen
1 april de heer C.J. van Benthem
Joh. Vermeerstraat 28
7131 SB Lichtenvoorde
80 jaar
12 april de heer A.J. te Boveldt
Esstraat 1 a
7131 CT Lichtenvoorde
77 jaar
16 april mevr. H.A. Beernink
Bilderdijkstraat 5
7131 NH Lichtenvoorde
82 jaar
22 april mevr. G.E. Holsbeeke
Antoniushove k. 303
7131 CW Lichtenvoorde
96 jaar
28 april mevr. K.E. von der Hude
Esstraat 38
7131 CT Lichtenvoorde
77 jaar
29 april mevr. D.J. Groothedde
Hogenkampstraat 10
7135 JZ Harreveld
76 jaar

Agenda
4 april
5 april
9 april
11 april
12 april
15 april
16 april
18 april
19 april
20 april
22 april
24 april
25 april

Begin mei zijn jarig:
1 mei de heer G.B. Schieven
De Steege 45
7136 ML Zieuwent
79 jaar
2 mei de heer B.H Scholten
Antoniushove k. 14
7131 CW Lichtenvoorde
89 jaar
2 mei mevr. G. Geessink
Oostermeenweg 1
7134 RK Lievelde
81 jaar

28 april
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Inloopmorgen
Vit hulp
Vergadering PVG
Inloopmorgen
Vit hulp
V&T kerk Zieuwent
PVG middag
Inloopmorgen
Vit hulp
Open Tafel
Concert Gem. Koor
Vergadering KRM
Inloopmorgen
Verg. Ouderlingen
Kledingbeurs

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

De diaconie heeft het volgende project ondersteund:

Deurcollectes april
1 april

Stichting Antwoord
Kinderevangelisatieproject Egypte

JOP Paascollecte (KIA)

Zet kinderen aan het kliederen!
Op een zondagmiddag in Spijkenisse lopen een moeder en haar dochter schuchter de kerk binnen waar
Kliederkerk plaatsvindt. Al snel verliezen ze zich in de
creatieve werkvormen waarmee ze spelenderwijs een
bijbel verhaal ontdekken. Ook genieten ze van een
vertelling en een gezamenlijke maaltijd. Ze hebben
weinig met de kerk, maar willen wel meer weten,
vertellen ze. Na dit eerste bezoek komen ze regelmatig terug en nemen zelfs klasgenootjes en buurmeisjes mee. Afgelopen vijf jaar zijn meer dan 100 Kliederkerken gestart. JOP, Jong Protestant, brengt deze
Kliederkerken via digitale en fysieke ontmoetingen
met elkaar in verbinding. Ook ondersteunt JOP Kliederkerken met tips en advies om verder te groeien in
geloof en creativiteit. Collecteer mee en help Kliederkerken om uitnodigende gemeenschappen te zijn
voor alle leeftijden

Getuigenis van een moeder uit Egypte:
“Ik ben echt heel erg blij! Ook ik ben door de
kinderevangelisatieprogramma’s veranderd. Ik ga nu heel
anders om met mijn man en kinderen. Wanneer het
gaat om mijn familie, heb ik geleerd dat ik mijn ouders niet bij elk detail moet betrekken. Anders verandert er nooit wat en blijft alles bij het oude. Het kinderevangelisatieprogramma is een zegen voor mijn
huis. We beseffen nu ook veel meer de kracht van het
gebed als familie en hoe deze gebeden vrede brengen en ons huis veilig houden.”
In centraal Egypte is Stichting Antwoord in 2017 betrokken bij een nieuw kinderevangelisatieproject.

8 april

Eredienst

15 april

Cantorij

22 april

Eredienst en kerkmuziek (PKN)

Zingen en bidden op de adem van de getijden.
Op het gebied van vieringen is in onze protestantse
gemeenten veel in ontwikkeling. Veel gemeenten zijn
op zoek naar nieuwe manieren en andere muziek om
de erediensten vorm te geven. Daarnaast is er een
groei van het aantal plekken waar in het ritme van de
dag of de week korte vieringen worden gehouden
met veel aandacht voor stilte, ontmoeting met God
en met de ander. Zoals in Doorn waar belangstellenden op alle dagen van de week kunnen meedoen in
het morgengebed en het avondgebed. Het is een
initiatief van een gemeenschap van vrijwilligers die
op de adem van de getijden Gods lof zingt en dagelijks Bijbel leest en bidt. De komende jaren bundelt
de Protestantse Kerk ervaringen en deelt materiaal
om eigentijdse vormen van vieren een stimulans te
geven.

Ze trainen 60 zondagsschoolleiders in 20 arme dorpen. Deze leiders worden, voordat zij de opleiding
ontvangen, eerst gescreend of zij voldoende talent
hebben om de lesstof tot zich te nemen en aan de
kinderen over te brengen met poppenvoorstellingen.
Zo leren zij:
• hoe zij kinderen moeten dienen;
• hoe zij het Evangelie kunnen uitleggen;
• hoe zij, samen met de plaatselijke kerk, met
de kinderen blijvend kunnen optrekken om
goede nazorg aan de kinderen en hun ouders
te geven.
Ze willen per jaar 1.000 kinderen in de leeftijd van 10
tot 14 jaar met het Evangelie bereiken en hun leven
daarmee positief veranderen.
https://antwoord.org

29 april

Orgelfonds

Opbrengsten collectes februari
4-feb Miss.werk en Kerkgroei (PKN)
11-feb Werelddiaconaat (KIA)
18-feb Plaatselijk pastoraat
25-feb Binnenlandsdiakonaat (KIA)

€ 63,35
€ 78,96
€ 66,70
€ 49,40

Namens de diaconie:
Jeroen Wildenbeest
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Bezoek aan de St. Werenfriduskerk Zieuwent.

ACTIE HART VOOR DE ACHTERHOEK
In de vorige Op Weg van maart jl. heb ik een
artikel geplaatst over de Actie Hart voor de Achterhoek van Rabobank Noord- en Oost Achterhoek die ook dit jaar weer vele culturele -en sportorganisaties in de Achterhoek steunt via haar
spraakmakende actie
Hart voor de Achterhoek , waaraan een groot bedrag
beschikbaar wordt gesteld.

Misschien al vaak er langs gefietst. Er langs gereden in de auto. Er in geweest voor een dienst of
concert. Zowel de buitenkant als de binnenkant
van de kerk maken indruk. Op 15 april bestaat
de mogelijkheid de kerk wat beter te bekijken
onder leiding van iemand die er meer over kan
vertellen. Dat zal zeker de moeite waard zijn!
In 1889 gaf het bisdom toestemming voor de bouw.
Bouwpastoor was pastoor Zanderink. De architect
J.W. Boerboom ontwierp de kerk. Boerboom was een
leerling van de voor velen bekende architect Pierre
Cuypers die onder andere het Rijksmuseum en het
Centraal Station in Amsterdam ontwierp. Ook de
Heilige Antonius van Paduakerk in Kranenburg , beter
bekend als het Heiligenbeeldenmuseum , was een
ontwerp van Cuypers.

Ook heb ik u geïnformeerd over de nieuwe Stichting
Vrienden van de Johanneskerk, die inmiddels per
28 februari jl. is opgericht.
Daarbij ook vermeld dat de nieuwe Stichting ook zou
worden aangemeld voor Hart voor de Achterhoek.
Dat was iets te enthousiast.
Om deel te nemen aan de actie moest de aanvrager
in ieder geval per 1 januari jl. al bestaan en ook al
ingeschreven staan bij de Kamer van Koophandel en
een actieve rekening bij de Rabo onderhouden.
Zover was de Stichting toen nog niet en zal dus dit
jaar dan ook niet kunnen deelnemen.
In de periode van 22 mei tot 6 juni 2018 kunnen leden van de Rabobank stemmen op een groot aantal
verenigingen/stichtingen met nuttige doelen.
Namens college van kerkrentmeesters,
Frits van Lochem , penningmeester

Op 10 oktober 1899 werd de kerk in gebruik genomen. De toren is 75 meter hoog. De gebrandschilderde ramen van Henricus Kocken en Schifferstein zijn
indrukwekkend. Dat geldt ook voor de muurschilderingen van Wijnand Geraedts aangebracht in de jaren
1925/1927. Het interieur van de kerk, die wel de kathedraal van de Achterhoek wordt genoemd, ademt
nog het 'rijke Roomse leven' van de periode rond
1900.
Wilt u op uw gemak genieten van dit bouwwerk, met
zoals gezegd een rondleiding, dan krijgt u die mogelijkheid want de commissie Vorming en Toerusting
heeft dit als laatste onderdeel gekozen voor haar
programma van het seizoen 2017-2018.
De vraag is wel of u zich hiervoor wilt opgeven. En of
u aan wilt geven of u, als u met de auto gaat, nog plek
heeft voor extra passagiers. Hieronder de gegevens.
Vertrek
Kosten

KERKBALANS 2018
Zij, die bij de actie Kerkbalans 2018 voor betaling per
kwartaal via incassomachtiging hebben ingetekend ,
wil ik even informeren over het volgende :
Om praktische redenen kiezen we vanaf het tweede
kwartaal voor de volgende incasso-data :
28 mei tweede kwartaalincasso,
28 augustus derde kwartaalincasso,
28 november vierde kwartaalincasso.
Dit geeft werkbesparing in de samenstelling van
incasso-batches. Bij voorbaat dank voor uw begrip.
Namens college van kerkrentmeesters,
Frits van Lochem, penningmeester

14.30 uur verzamelen bij de Johanneshof
€ 5,- per persoon

Opgave verplicht (voor 12 april) bij
Sjors Tamminga tel: 0544-37 27 52
mail: sjors.tamminga@kpnmail.nl
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- Om mobiliteit en doorstroming van predikanten,
wordt er gekeken naar mogelijkheden tot vrijwillige
losmaking, als kerkenraad en predikant dit beiden
willen.Voor mobiliteit kunnen meerdere redenen zijn.
Zowel een gemeente als een predikant kan behoefte
hebben aan een ander dienstverband. Maar daarnaast kan er ook een financiële reden ontstaan.

Kerk 2025 – een tussenstand
Op 14 maart stond ik in een lezing stil bij de ontwikkelingen in onze protestantse kerk, onder de noemer:
Kerk 2025. Op verzoek hier de belangrijkste punten.
Kerk met toekomst
Om meer toekomstbestendig te zijn is een slagvaardige organisatie gewenst. Dáár wil Kerk 2025 aan
bijdragen. Kernwoorden hiervoor zijn:
- transparantie (geen wirwar aan regelgeving en duidelijkheid in waar je voor staat),
- ruimte (de protestantse kerk is een pluriforme kerk,
met verschillende stromingen; geef elkaar dan ook
daarvoor de ruimte.)
- eenvoud (een organisatie moet niet topzwaar worden en evenmin uit teveel tussenlagen bestaan; dat
vraagt om een strakke organisatie én… eenvoud).

- Bij verminderde inkomsten kan werktijdvermindering de financiële lastendruk verlagen. Dit mag dan
niet ten koste gaan van de lastendruk van de predikant. Men zal eerst kijken naar andere mogelijkheden
van inkomstenverhoging en uitgavenvermindering.
Maar soms is het probleem zo acuut dat er iets moet
gebeuren. De classispredikant kan hierbij helpen.
- Het is niet de bedoeling om pas kort voor het einde
van de (maximaal) twaalf jaar dienstverband de mogelijkheid van losmaking aan de orde te stellen. In de
jaargesprekken komt als het goed is het welbevinden
van de predikant aan de orde. In de loop der jaren
moet dan duidelijk worden of een voortzetting van
de verbintenis goed is voor gemeente en predikant.
Men moet naar het gesprek 'na twaalf jaar' toegroeien. De gesprekken van de classispredikant met kerkenraad en predikant helpen hierbij.

Een tussenstand
- Er komen elf classes (met ingang van 1 mei 2018) in
plaats van de huidige 74. Deze herindeling heeft
vooral te maken met de bestuurskracht. Er zijn minder afgevaardigden nodig en krachten worden gebundeld. Onze gemeente valt onder classis Gelderland Zuid & Oost.
- Er komt per classis een classispredikant, die geen
voorzitter van de classicale vergadering is maar wel
lid. Samen met voorzitter en scriba vormt de classispredikant het moderamen (dagelijks bestuur). Bij
crisissituaties of conflicten heeft dit moderamen de
bevoegdheid maatregelen te nemen.

Hans Hinkamp

- Er komen ringen van gemeenten. In een ring ontmoeten gemeenten elkaar. Dat kan op allerlei manieren. Er is geen afvaardiging naar de classis per kerk,
maar per groep van kerken, per ring.
- Het vierjaarlijks visitatiebezoek wordt vervangen
door bezoeken door de classispredikant. Een klein
college van visitatoren bemiddelt en adviseert in conflictsituaties en bevordert de ontmoeting van gemeenten (als deze niet goed tot stand komt).

Met de Cantorij naar Iona
Zondag 29 april is er, om 10.00 uur, een Anders Kerk
Zijn-dienst in de Johanneskerk. In de dienst is er bijzondere aandacht voor liederen en muziek van het
eiland Iona. Hier ligt de bakermat van het Keltisch
Christendom. Het klooster op Iona is tot op de dag
van vandaag een geliefde ontmoetingsplek voor
christenen uit vele landen. De Cantorij zal in de zang
de toon zetten voor een reis in verleden en heden.

- Gemeenten krijgen op vrijwillige basis meer mogelijkheden voor samenwerking, met meer ruimte en
minder regels. Zó kan er beter worden ingespeeld op
een krimpende kerk.
- Kerkenraden hebben tot taak met andere gemeenten vitaliteit en voldoende predikantsformatie te
bevorderen. De kerkorde geeft een ondergrens, maar
daarmee is niet alles gezegd. Als een gemeente niet
meer zelfstandig kan zijn, is één van de keuzen een
verplichte samenwerking. Dit is maatwerk.

Goede Vrijdag
Op de avond van Goede Vrijdag staan we aan de
hand van een schilderij over de Kruisafname van Jezus stil bij de mensen onder het kruis. Zij nemen ons
mee in het lijden en sterven van Jezus.
9
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sen gegeven werden door het GraafschapCollege. Hierdoor was er ook veel te regelen om
ouders van kinderen te helpen met het zoeken
naar opvang voor de kleintjes tijdens die lessen.
Omdat het vluchtelingenwerk Oost Achterhoek
de werkzaamheden naar elders ging verplaatsen besloot men op eigen initiatief een stichting
op te zetten met de naam:
“Vreemdelingen informatiewerk”
Dit is gelukt en er wordt nog steeds vijf ochtenden per week spreekuur gehouden. Er komen
mensen uit verschillende landen: Afganistan,
Iran, Angola en Syrië allen met vele hulpvragen.
Het betreft zaken zoals het zoeken naar scholen,
dokters, sportmogelijkheden enz. Ook aanvragen
om een verblijfsvergunning, of het volgen van
een inburgeringcursus. Vooral de hulp bij het
telefoneren is vaak tijdrovend. Vanwege het gebrek aan taalkennis is dit voor nieuwkomers bijna niet mogelijk. Elk jaar komen er nu ongeveer
25 gezinnen en 20/30 alleenstaanden in onze
gemeente bij. Een positieve ontwikkeling is het
dat er door de gemeente een ambtenaar, mevrouw Lisa Steenakker, is aangesteld om nieuwkomers te helpen met het wegwijs maken in onze gemeente.
Door dit duidelijke verhaal van onze spreekster
mevrouw van Zanten hebben we een heel goede
kijk gekregen op haar werk dat ze al zo vele jaren
heeft gedaan. Mevrouw De Bruijn bedankte haar
hartelijk en overhandigde haar een gift voor dit
werk en een mooi boeket bloemen.

Maandag 12 maart was er een middag voor onze ouderen waarin we een inkijkje kregen in het
werk voor vluchtelingen in Lichtenvoorde. Hiervoor was uitgenodigd mevrouw Riet van Zanten.
De opening werd verzorgd door mevrouw T. de
Bruijn.
Ze heette iedereen welkom en begon met een
meditatie na Joh. 16: “ De liefde van Jezus”.
Daarna zongen we het lied: “De heer is mijn
herder”
Mevrouw van Zanten begon haar verhaal met
het vertellen over haar eigen ervaring met het
vanwege oorlogsgeweld moeten verlaten van
huis en haard. In 1940 woonde zij in Rotterdam
waar op 14 mei tijdens een bombardement bijna
de hele stad werd vernield.
Ook zij en haar familie konden nooit meer terug
naar hun huis.
Misschien heeft dit later geleid tot het ondersteunen van mensen die op de vlucht zijn gegaan
en in ons land een nieuwe toekomst proberen op
te bouwen. Zij begon rond 1985 met het vrijwilligers werk om de uit Sri Lanka verdreven Tamils
te helpen hier in Lichtenvoorde hun weg te vinden. De regering deed niets aan de begeleiding.
Ze kregen een financiële regeling van f 20,-- zakgeld per week. En verder bed, bad en brood in
kleine pensions. Ook werden ze vaak gedwongen
steeds meer geld te geven aan de pensionhouders. Hierna greep de regering in en werden ze in
diverse gemeenten ondergebracht. Op verzoek
van de regering werden er vluchtelingenwerkgroepen opgezet. Er kwam steun van maatschappelijke en kerkelijke organisaties en zo
werd de opvang stapje voor stapje vorm gegeven. In een oud pand aan de Dijkstraat werd begonnen om de mensen te helpen. Het was een
zware klus want er werd geen enkele westerse
taal gesproken die iets kon bijdragen aan de
communicatie. Dus was het heel belangrijk om
taallessen te geven. Dit heeft ze gedaan zonder
ook maar iets tastbaars te hebben om daarvoor
te gebruiken. Later kwamen er steeds meer
vluchtelingen bij, vooral uit Oost Europa. Daarom werden de A.Z.C’s opgezet om de duizenden
mensen te kunnen plaatsen. In onze gemeente
werden ook woningen gebouwd voor tijdelijke
plekken: de zogenaamde rondwoningen. Vervolgens kwam er ook steeds meer ondersteuning
voor de vrijwilligers doordat er speciale taalles-

Om alvast vooruit te kijken naar de afsluiting van
het PVG-seizoen op 28 mei as. het volgende verzoek: uw bijdrage hiervoor is € 20,00 p.p. en kan
op 16 april aan onze penningmeester mevrouw
N. Kip betaald worden.
Namens alle medewerkers een hartelijke groet,
Annie Bosman

Eerst volgende PVG-middag
16 april om 14.30 uur
Mw. D. Deunk vertelt
over haar belevenissen
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steeds vaker vormen van longen en andere lichaamsdelen. Het idee om er een serie van te maken was
geboren. Door de media aandacht zijn er al veel fotowerken verkocht. Ook in Lichtenvoorde hangen al
diverse foto’s bij mensen aan de muur.
Komend jaar gaat Ronald op nog meer plaatsen deze
foto’s tonen. In het Slingerland ziekenhuis in Doetinchem komt begin 2019 een grote collectie van hem te
hangen. Van alle foto’s worden maximaal tien afdrukken geproduceerd. Kopers ontvangen een ondertekend exemplaar met volgnummer en een certificaat.
Als u interesse heeft in de fotowerken kunt u naar de
catalogus vragen. Voor verdere informatie kunt u
hem mailen of bellen. Ronald Lubbers, 06-20371343
of ronald@ijsselmedia.net.
Of kijk op www.ronaldlubbers.nl.

Expositie Johanneshof
Ronald Lubbers
‘De lucht uit mijn longen’ uit 2017 is de eerste expositie van fotograaf Ronald Lubbers (1967) wonende in
Giesbeek. Ronald is geboren en getogen in Lichtenvoorde en tegenwoordig fotograaf, filmer en mediamaker.

Wat een verrassing!
Post, appjes, mails uit Lichtenvoorde en een pakkend
stukje van Rinus te Kronnie in het kerkblad. En in de
dienst van ‘ons’ emeritaat als ‘dominee en zijn vrouw’
ook Lichtenvoordenaren in levende lijve, die ons de
hand kwamen drukken.
Een heel woord, een half woord…
Een veelzeggende blik…
‘Weet je nog…toen en…toen?’
Herinneringen aan momenten van lief en leed die wij
met jullie mee mochten beleven.
De toespraak van Addy van Vliet die ons in het hart
greep.
Het was om stil van te worden.
Dank, heel veel DANK!
Dat God jullie en ons mag blijven vergezellen op alle
wegen die nog voor ons liggen.
Het ga jullie goed.
Op goede en op kwade dagen.
Ook namens Jet,
ds. Frans Gijzel

Als zelfstandige produceert hij sinds 10 jaar dagelijks
media voor MKB bedrijven met zijn bedrijf IJsselMedia. Sinds 2011 is hij actief als fotograaf en maakt
foto’s voor particulieren, bedrijven en reclamebureaus. In zijn studio heeft hij de laatste twee jaar
geëxperimenteerd met oa. vloeistof fotografie. Deze
experimenten zijn vooral gestoeld op wetenschappelijke principes. Hij heeft een techniek ontwikkeld
voor het fotograferen van luchtbellen in vloeistof.
Ronald is auto-didact.
In de avonduren maakt Ronald natuurfoto’s van
Giesbeek en omgeving. Zijn facebookpagina Ronald
Lubbers Photography heeft een groeiende schare
volgers. Het eiland Giese Kop is een steeds terugkerend beeld. Sinds het ontstaan van dit eiland vier jaar
geleden heeft Ronald in alle seizoenen en omstandigheden steeds dezelfde foto gemaakt. Het eiland
Giese Kop hangt al bij verschillende bedrijven en particulieren aan de muur.
Inspiratie voor de luchtbellen ontstond afgelopen
jaren tijdens het herstel na jarenlange fysieke problemen en diverse klaplongen te hebben gehad. Met
alle wandelingen rond Giesbeek voor herstel en training heeft hij niet alleen zijn longen flink getraind,
maar ook oog gekregen voor bijzondere vormen.
Door de fixatie op zijn lijf en gezondheid zagen de
foto’s van luchtbellen er ineens niet meer zo willekeurig uit. Tussen de honderden foto’s zag Ronald
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Drie weken werken in het Soddo Christian Hospital
in Ethiopië
In januari j.l. hebben we drie weken ontwikkelingswerk gedaan in het Soddo Christian Hospital (SCH) in
Ethiopië. De groep bestaat uit 6 medewerkers van
het Slingeland ziekenhuis in Doetinchem: Kirsten
Smeets, gynaecoloog, Monique Jacobs, kinderarts,
Yvonne Kox, klinisch verloskundige, Anne Marie Besselink, verpleegkundige kraamafdeling, Toon Hendriks, anesthesieverpleegkundige/ fotograaf en Marieke Peulers, klinisch verloskundige.Marieke gaat voor
de derde keer, Kirsten,Toon en Anne Marie voor de
tweede keer en Monique en Yvonne gaan voor het
eerst aan het werk in Ethiopië.

Een mooie en schone verloskamer
Als we arriveren nemen we meteen een kijkje op de
verloskamer. Iedereen wordt zeer hartelijk omhelsd.
Het ziet er allemaal schoon en erg opgeruimd uit!
Hier hebben we vorige keer heel veel aandacht aan
besteed. De dispensers met handdesinfectans worden effectief gebruikt. Er zijn gordijnen opgehangen
tussen de bedden wat privacy creëert. Ik ben hartstikke trots op onze Ethiopische collega’s die het zo
goed opgepakt hebben na vorige keer.

Lesgeven
Monique Jacobs heeft reanimatielessen gegeven aan
de verpleging van de NICU, de verloskamers en de
Intensive Care, waar veel kinderen in spoedsituaties
terecht komen. Wij als verloskundigen hebben lessen
gegeven aan de collega’s over calamiteiten in de verloskunde en o.a. hartfilmpjes van de baby’s. Kirsten
heeft alle spreekuren en operaties samen gedaan
met Enathal, een ‘vers’ afgestudeerde Ethiopische
gynaecoloog en die héél veel van een Nederlandse
collega wil leren.
Vernieuwingen
Er zitten acht heaters (warmtelampen) in onze tassen
en deze zijn zowel op de verloskamer, als ook op de
NICU en de OK veilig opgehangen. Het is overdag
warm, maar het ziekenhuis ligt op 2200 meter en om
18.00 uur is het donker en koelt het erg af. De eerste
keer dat ik er was (vier jaar geleden) zijn er helaas
drie kinderen overleden aan onderkoeling. De Ethiopische collega’s gebruiken de heaters nu heel goed
en consequent gelukkig. We hebben sloten op verschillende deuren tussen de verloskamer en de gang
laten plaatsen, waardoor er minder familie op de
verloskamer en de weeënkamer aanwezig is en er
voor de barende vrouw en het personeel meer rust
gecreëerd is. We hebben de timmerman opdracht
gegeven om een nieuwe kast in de verloskamer te
maken, waar we de gevulde boxen al voor klaar hebben gemaakt. Ook wordt er een medicijnkast gemaakt die afgesloten kan worden. Verder hebben we
geconstateerd dat alle statussen van de barende
vrouwen open en ter inzage voor iedereen op een
bureautje liggen. We hebben een vakkenkast getekend en laten maken waar de statussen netjes in
opgeborgen kunnen worden en dit komt ten goede
aan
de
privacy
van
de
patiënt.
Voor onze Ethiopische collega’s hebben we een
mooie hoog-laag kruk gekocht waar ze op kunnen
zitten als ze moeten hechten na de bevaling. Je krijgt
gauw pijn in je rug, als je gedurende een half uur
scheef en gebogen staat. Ze zijn er heel erg blij mee!
Er was één wasmachine kapot en kon niet meer gemaakt worden. Dit is niet zo gek. Het was een Aristona, werd 4-5 maal per dag gebruikt en het grondwa-

v.l.n.r Monique Jacobs, Kirsten Smeets, Yvonne Kox,
Marieke Peulers, Anne Marie Besselink, Toon Hendriks
Ieder gaat in eigen tijd en betaalt alle reis- en verblijfskosten zelf. Dit maakt dat ieder van ons enorm
gemotiveerd is! Van onze plannen die we van tevoren
hebben gemaakt is veel uitgekomen en zelfs méér.
We hebben 24 grote tassen met medicijnen en medische attributen bij ons voor de Ethiopiërs. We hebben in de maanden voorafgaand aan de reis veel gemaild met de afdelingshoofden, zodat we wisten wat
ze ècht goed kunnen gebruiken en hoeveel ze er van
nodig hebben.

NICU
Er is een paar maanden geleden een nieuwe couveuseafdeling opgezet naast de verloskamer, de NICU.
We hebben hier veel nieuwe en belangrijke spullen
voor meegenomen. Dit is in samenwerking met het
personeel op een goede en vooral logische manier
ingedeeld in kasten. De Ethiopiërs zijn hele leergierige mensen, maar hebben over het algemeen moeite
met de organisatie. We hebben na het bezoek van
twee jaar geleden gezien dat ze het heel goed kunnen onderhouden als je er iemand verantwoordelijk
voor maakt.
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ter wat in het ziekenhuis gebruikt wordt is zéér hard.
We zijn op pad geweest, in Soddo is geen geschikte te
vinden. Ze hebben hier alleen maar machines die
bovenladers zijn, apart centrifugeren en wat het belangrijkste is, dat ze alleen koud kunnen wassen. De
wasmachine wordt in Addis gekocht en is achterin de
Soddo Christian Hospital bus vervoerd, wat heel veel
transportkosten scheelt. We hebben de wasvrouw
uitgelegd dat ze azijn moet gaan gebruiken voor het
langdurig gebruik van zo'n wasmachine. Héél veel
moeders en hun baby's zijn blij gemaakt met de vele
mutsen, rompertjes en knuffeltjes, die in groten getale geschonken zijn. Ze zijn nog lang niet op en de verpleging zorgt ervoor dat elke pas bevallen moeder
een setje krijgt.

met de riemen die er zijn, maar waar nog héél veel
verbeterd kan worden. Er werken daar goed opgeleide Healthworkers die kleine verrichtingen en spreekuren doen, werken op een spoedeisende hulppost en
ook bevallingen doen als er geen verloskundigen zijn.
Dit bezoek is indrukwekkend en erg zinvol. We komen er om les te geven en we hebben ook medische
attributen bij ons. In één healthcarecentre is bijvoorbeeld een mooi echoapparaat geschonken, maar er is
geen uitleg bij gegeven. De zuster die het moest gebruiken tijdens het spreekuur, blijkt er niet veel van
te snappen…We hebben de instellingen goed ingevoerd voor haar en Kirsten Smeets, gynaecoloog
heeft haar de gehele middag les gegeven tijdens het
spreekuur. Nu kan ze goede metingen verrichten. Dit
is belangrijk want de meeste vrouwen komen ca. 4x
op controle. Om de dames heen staan een aantal
leergierige healthworkers die het ook graag willen
leren. Ik heb spreekuur gedraaid met healthworkers
en dan kun je ter plekke heel veel aanwijzingen geven, waar ze veel van leren. Ook hebben we doptones achter gelaten om het babyhartje te kunnen horen. De moeders vinden het prachtig! Het is meteen
een reden om telkens weer op zwangerschapscontrole te komen. De moeders lopen uren om hierheen te
komen. Er wordt eerst een koffieceremonie georganiseerd en ze krijgen wat te eten. Daarna volgt de
zwangerschapscontrole. Terwijl de vrouwen zitten te
wachten gaan we hen vertellen met behulp van een
bekken en een pop hoe de bevalling verloopt en
wanneer ze moeten komen. Als alles klaar is, krijgen
de a.s. moeders allen een rompertje, een mutsje en
een knuffeltje, ze zijn er héél blij mee! Bij dit R.K.
Healthcarecentre, welke door nonnen gerund wordt,
is een Maternity Village (moederdorp). Dit is een
apart gebouw met een prachtige tuin, waar zwangere
vrouwen vanaf 36 weken mogen verblijven. Ze kunnen rusten, even geen zwaar werk als water halen, op
het land werken, voor alle kinderen zorgen etc.
En…ze zijn al op de veilige plaats waar ze kunnen
bevallen. Ze kunnen in een echt bed slapen (thuis
slapen ze op een dun rieten matje) en ze kunnen een
middagdutje doen. Het is geweldig voor deze vrouwen, ze verdienen het om uitgerust de bevalling in te
gaan!

Verdriet
We hebben veel meegemaakt in deze drie weken. 3 x
een moederlijke sterfte. Eén zwangere als gevolg van
een brommer ongeval, één moeder is 11 dagen na de
bevalling overleden aan de gevolgen van
een hartafwijking, die waarschijnlijk al heeft bestaan,
en een zwangere vrouw overlijdt met een zeer ernstig schildklierprobleem. Er zijn twee kinderen overleden waarvan we het weten. Ook zijn er een paar
kinderen overgeplaatst naar een ander ziekenhuis of
in ernstige toestand naar huis gegaan volgens wens
van de ouders en waarvan we niets meer hebben
vernomen.
De complexiteit van de ziektebeelden is zeer indrukwekkend. Mensen wachten lang om naar het ziekenhuis te gaan, dit is voor hen ver weg en kost veel geld.
Als ze dan verwezen worden door de Healthpost,
Healthcarecentre of gemeenteziekenhuis (waar gratis
zorg voor moeder en kind wordt gegeven), naar het
SCH is het dusdanig ernstig dat ze vaak héél ernstig
ziek zijn! Als de mensen het hier niet kunnen betalen,
mogen ze gebruik maken van het Armenfonds.

In het gebied waar de healthcarecentre staan, komen
zeer veel verzakkingen voor (25%). Als het een ernstige verzakking betreft en de vrouw daardoor incontinent is, kan ze verstoten worden omdat ze ruikt en
zal ze aan de rand van het dorp moeten gaan wonen…samen met ‘lotgenoten’. Ik had gehoord van
een Canadees fonds wat de onkosten betaalt van de
operatie van de verzakking en de reiskosten. We
hebben voor elkaar gekregen dat er iedere maand
een Ethiopische gynaecoloog met een basisarts die

Healtcarecentre (gezondheidscentra)
In drie weken hebben we 3 x een healthcarecentre
bezocht in de buitengebieden, waar geroeid wordt
13

ook graag tot gynaecoloog opgeleid wil worden naar
het healthcarecentre gaan en daar beoordelen of er
een ring geplaatst kan worden of er een operatie
plaats moet vinden. We zijn hier heel blij mee, want
dit kan zóveel betekenen voor vele vrouwen die zich
nu diep ongelukkig voelen!

geproduceerd (dit zijn 80.000 verbandjes!) Er zijn dus
10.000 Ethiopische vrouwen en meisjes geholpen.
We hebben vijf volle tassen met zo’n 150 meter waterafstotende stof (niet te koop in Ethiopië), naaimachines, lockmachines en lockgaren bij ons. Allison is
eerst sprakeloos, daarna komen de vreugdetranen!
Naast het naaiatelier staat een weeshuis waar we een
kijkje mochten nemen. Fantastisch dat er mensen zijn
die zich geheel belangeloos en met heel veel zorg en
liefde inzetten voor 63 weeskinderen. Hier wonen
ook kinderen die te vondeling zijn gelegd en albino’s
die verstoten zijn, zéér indrukwekkend!

Het bezoek aan het naaiatelier heeft ons geraakt: een
prachtig project, waar vele sets wasbare maandverbanden geproduceerd worden in een goed georganiseerd naaiatelier en waar inmiddels werkgelegenheid
gecreëerd is voor negen vrouwen. Allison, de echtgenote van de Amerikaanse gynaecoloog in het SCH, zet
zich hier geheel belangeloos voor in. Zij geeft wekelijks voorlichting aan de meisjes op middelbare scholen en geeft daarna aan alle meisjes een set wasbaar
maandverband mee naar huis. Hiermee kunnen de
meisjes naar school blijven gaan en behoeven ze
tijdens de menstruatie niet een week bij hun hut te
blijven. Dit is bijzonder goed voor het onderwijs.

Ondanks alle moeilijkheden die we tegengekomen
zijn in de afgelopen weken, hebben we als groep
bijzonder fijne weken gehad. Veel gewerkt, gepraat,
oplossingen proberen te vinden, proberen te relativeren en vooral ook véél gelachen. Anders zou je het
hier moeilijk vol kunnen houden. We kijken er allen
heel goed op terug.mmmmmmmmmmmmmmmmm
Tijdens de hobbelende terugreis in de bus, hebben
we een lijst gemaakt wat we een evt. volgende keer
mee moeten nemen.
We zijn moe, maar voldaan. Heel blij dat we dit hebben mogen doen. Maar vooral omdat we voor enkele
Ethiopische mensen het verschil hebben mogen en
kunnen maken! mmmmmmmmmmmmmmmmmmm
We zijn blij met kleine verbeteringen in de zorg. Onze
Ethiopische collega's zijn trots op hun mooie afdeling
en willen zelf ook graag goede zorg bieden aan moeder en kind. Ze willen verbeteringen in de zorg en de
sterfte van moeder en kind verlagen! Ze doen enorm
hun best!
Bij ons vertrek om 7.30 uur staan er meerdere dierbare collega’s bij de bus. Dr Mark, de Amerikaanse
gynaecoloog, wil samen bidden. We pakken elkaars
handen en staan in een kring. Dr Mark gaat voor in
gebed met hele mooie woorden. Ik ben onder de
indruk en realiseer me veel meer dan de andere keren van afscheid nemen, dat ik heel dankbaar ben dat
we in dit mooie land met prachtige mensen, maar
toch óók steeds meer onveilige gebieden, gelukkig
veilig hebben mogen werken!
“Amesegenalu” (= Bedankt!) mmmmmmmmmmmm
Bedankt voor uw belangstelling, voor de mooie donaties en voor alle gekregen spullen die we met zorg
verdeeld hebben. mmmmmmmmmmmmmmmmmm
We hopen over twee jaar opnieuw terug te mogen
gaan naar het Soddo Christian Hospital, een dierbare
plek!

Naaiatelier en wasbaar maandverband
Ik ben vier jaar geleden betrokken geweest bij de
oprichting ervan. Het is begonnen in een zeecontainer op het ziekenhuisterrein met het vervaardigen
van wasbaar maandverband voor vrouwen die bevallen zijn en wat de hygiëne bevordert. Doordat dit een
enorm succes bleek te zijn is dit uitgebreid met verstrekking van wasbaar maandverband aan schoolmeisjes. We hebben twee jaar geleden een flinke
donatie gegeven voor de inrichting van het nieuwe
naaiatelier, zoals grote werktafels, kasten, naaimachines, goede stoelen etc. Met veel trots kijk ik hier
rond en zie hoe fantastisch het georganiseerd is, hoe
goed het naaiatelier er uitzet en hoe goed het draait!
Een setje bestaat uit acht verbandjes, een etuitje
waar het verbandje in zit, een onderbroekje en een
tasje waar enkele verbandjes in meegenomen kunnen worden om te verschonen. In de afgelopen vier
jaar zijn er 10.000 setjes wasbaar maandverband

Hartelijke groet, Marieke
Mede namens
Kirsten, Monique, Yvonne, Toon en Anne Marie
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Grafbedekking op vrijgegeven graven
Uit onderzoek blijkt, dat er
142 graven zijn
vrijgegeven. Dat wil zeggen, dat de huurrechten na
afloop van de huurtermijn niet zijn verlengd en de
commissie de vrije beschikking heeft over deze
graven.
Van deze 142 graven is slechts in 26 gevallen de
grafsteen verwijderd. In het reglement is vastgelegd
dat de grafbedekking na het verstrijken van de
graftermijn door de commissie kan worden
verwijderd.
De commissie is geen voorstander van verwijdering
van de grafsteen om reden dat dan vele open plekken
op de begraafplaats ontstaan. Gebruik voor het
herbegraven daarvan is niet mogelijk zolang er niet
ook is geruimd.
Slechts in de situatie dat er sprake is van kennelijke
verwaarlozing van het onderhoud van het graf zal tot
verwijdering worden overgegaan. De blijvende
aanwezigheid van een grafsteen behoudt zijn waarde.

Commissie van Beheer begraafplaats ‘Vredehof’
In dit artikel gaan we in het kort in op het jaarverslag
over 2017 (vastgesteld in de vergadering van 6 maart
jl) en aan het slot verzoeken wij u ons ook in 2018
financieel te steunen in de kosten van het algemeen
onderhoud van de begraafplaats.
Het jaarverslag over 2017
Algemeen
Voor de begraafplaats gelden de bepalingen van de
Wet op de Lijkbezorging en een reglement, welke op
1 december 2011 werd vastgesteld door het college
van kerkrentmeesters. Door middel van het jaarverslag wordt door de commissie rekening en verantwoording afgelegd aan het college van kerkrentmeesters.
Begraven, bijzetten en verstrooien
Dit verslagjaar zijn er drie personen begraven (in
2016 negen) en werd er een asurn bijgezet ( evenals
in 2016) en er waren twee asverstrooiingen ( in
2016 geen. )
Op de begraafplaats is nog plaats voor ongeveer 35
nieuwe graven, 6 urnengraven en 8 urnengraven met
kelder.

Materiaal
Er is dit jaar ingebroken in de schuur en materiaal
ontvreemd. Er zijn nieuwe sloten geplaatst en nieuw
materiaal aangeschaft. De verzekering heeft de volledige schade vergoed.
Communicatie
Een aantal keren per jaar wordt er een artikel geplaatst in dit kerkblad, opdat de gemeenteleden op
de hoogte kunnen zijn van het reilen en zeilen van
het werk van de commissie.
Het reglement, de tarieven en de samenstelling van
de commissie zijn te raadplegen op de website van de
kerk.
Meerdere gemeenteleden en niet-gemeenteleden
hebben het afgelopen jaar informatie gevraagd over
de mogelijkheden tot begraven en de kosten daarvan
op begraafplaats ‘Vredehof’.

Grafrechten en verlenging van grafrechten
De tarieven zijn per 1 januari 2017 niet verhoogd.
In 2017 kwamen de huurrechten van 19 graven voor
verlenging in aanmerking. Betrokkenen werden hierover geïnformeerd. In 13 gevallen werd door de
rechthebbenden tot verlenging overgegaan. Zes besloten niet te verlengen.
Uitbreiding begraafplaats
De vergunning voor uitbreiding is in december 2017
afgegeven door de gemeente Oost Gelre.
Een toekomstige uitbreiding van de begraafplaats
wordt, zoals al meerdere keren gemeld, gedacht aan
de noordzijde. Na het verstrijken van de beroepstermijn, kan daadwerkelijk begonnen worden met
het aanplanten van de omheining.

De financiën
Met betrekking tot de inkomsten en de uitgaven over
2017 is het volgende te melden.
Inkomsten:
Vrijwillige bijdragen
Aankoop grafrechten
Verlenging grafrechten
Graf delven/verwijderingsbijdrage
afkoop algemeen onderhoud
Rente

Onderhoud begraafplaats
Het algemeen onderhoud wordt tot volle tevredenheid van de commissie uitgevoerd door de heer en
mevrouw ter Haar.
Aan het algemeen onderhoud is ook dit jaar weer
veel aandacht besteed zoals het onkruid vrij houden
van de paden, het verrichten van snoeiwerk, het vervangen van beplanting en het verrichten van kleine
reparaties.
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€. 4.190,€. 2.730,€. 3.207,€. 6.560,€. 172,-

Uitgaven:
Werktuigenvereniging Barlo
Pacht
Graf delven
Onderhouden en materiaal
Diversen

€.
€.
€.
€.
€.

1.500,57,1.725,5.100,4.200,-

Je kan de eerste toon zijn
Je kan de eerste toon zijn in een lied,
waardoor grenzen vergeten worden
wees niet bang, ook wanneer de toon nog
amper klinkt

De vrijwillige bijdrage
Het afgelopen jaar werd een bedrag van €. 4190,ontvangen als vrijwillige bijdrage in de kosten van het
algemeen onderhoud van de begraafplaats. Alle gevers dank daarvoor! Mede door die bijdrage kan de
begraafplaats goed worden onderhouden en gezien
de reacties zijn de bezoekers van de begraafplaats
daarover ook tevreden.
Om dat zo te houden ook dit jaar weer het vriendelijke verzoek aan u een vrijwillige bijdrage over te
schrijven op het IBAN rekeningnummer NL13RABO
03361.63.797 ten name van de Beheerscommissie
‘Vredehof’ van de Protestantse Gemeente Lichtenvoorde.
Met een overschrijving bespaart u de vrijwilligers veel
werk doordat zij dan minder kwitanties bij de betrokken personen behoeven aan te bieden

Je kan de eerste vonk zijn voor een vuur,
dat wapens tot ploegen omsmelt
wees niet bang , ook niet wanneer tegenwind
je striemt
Je kan de eerste graankorrel zijn op een akker,
die handen vullen zal met brood
wees niet bang, ook wanneer het land nog
vol stenen zit
Je kan de eerste druppel zijn voor een bron,
die in de woestijn levensliederen zingt
wees niet bang, ook wanneer de wolk
nog zwijgt

Vragen en/of opmerkingen
Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben dan kunt
u daarmee terecht bij onze secretaris.
Het reglement, de tarieven en de samenstelling van
de commissie is te raadplegen op de website
www.pkn-lichtenvoorde.nl .

Je kan de eerste pas zijn voor een dans, die
andere voeten leidt naar God
wees niet bang, ook wanneer je voet nog
struikelt
Christa Peikert-Flaspöhler

Namens de Commissie van Beheer ‘Vredehof’
G.A. Bijker, secretaris
tel. 06-55784818
email: gabijker@chello.nl

Dit gedicht werd door ds Hans Hinkamp gelezen na
het lichtgebed in de dienst van zondag 18 maart. Kom
op, zegt het. Iets wat heel klein is kan het begin zijn
van iets dat grenzen doorbreekt, dat vrede brengt,
dat mensen voedt, dat leven geeft in een ogenschijnlijk doodse dorheid, dat anderen bij God brengt.

Amnesty International
Het zit er weer op ! De collecteweek van Amnesty in
Oost Gelre.
Aan het begin van de week hadden we nog redelijke
weersomstandigheden. De afsluitende collecte bij de
supermarkten en de actie voor Azza Soliman op de
markt vond onder bittere koude plaats.
Het resultaat dat we hebben behaald?
Zieuwent bracht € 1.120,00 bij elkaar.
Lichtenvoorde, Vragender en Harreveld samen
€ 3.939,77.
Dat betekent dat Amnesty vanuit Oost Gelre
€ 5.059,77 tegemoet kan zien. Dat is weliswaar een
paar honderd euro minder dan vorig jaar maar we
moesten het ook met minder collectanten doen.

Zo vaak het idee dat wat we doen maar een druppel
is op een gloeiende plaat. Ho even, zegt de maker van
dit gedicht. Een druppel is niet niks. Een druppel is
een druppel. En wie weet waar die ene druppel van
jou en begin van is. Wie weet wat die ene druppel
van jou uitwerkt.
En ach, wie weet ook wat dat ene kleine lichtje dat jij
aanstak op zondag in gang zet.
Een bezoeker van de dienst op 18 maart.

Margo Molenaar

Werkgroep Aalten – Oost Gelre
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Pasen: Jezus is opgestaan
Met Pasen vieren we dat het graf van Jezus op zondagmorgen leeg was. De steen is weggehaald bij het
graf en Jezus is opgestaan uit de dood. Pasen is een
heel vrolijk feest, want na de dood is er nieuw leven.
Het was donker, maar nu is het weer licht!
De Laatste Kliederkerk van het jaar!
18 maart Met de Kliederkerk op weg naar Pasen.
Vandaag hebben we met de kinderen het verhaal
bekeken van Jezus die op het ezeltje de poort van
Jeruzalem binnenrijdt. De mensen zwaaien met
palmtakken. Ze zijn blij, dit is de nieuwe koning van
de joden. Maar er zijn ook mensen niet blij …
Hoe dit verhaal afloopt ? Dit verhaal vertellen we op
Palmzondag.

Schrijf de volgende datums op de kalender:
25 maart palmpasen KND / doopdienst
1 april eerste paasdag KND
20 mei eerste pinksterdag KND
Groetjes van de leiding van de kindernevendienst

Natuurlijk maken we altijd ook weer palmpasen stokken, maar dan hebben we wel kinderen nodig die de
stokken willen versieren. Tot dan
De donderdag voor Pasen heet Witte Donderdag. Bij
deze dag hoort het verhaal over de laatste maaltijd
die Jezus met zijn leerlingen heeft. Jezus deelt brood
en wijn met zijn leerlingen. Die maaltijd wordt ook
wel ‘het Laatste Avondmaal’ genoemd.
De vrijdag voor Pasen heet Goede Vrijdag. Jezus
wordt op die dag opgehangen aan een kruis. Hij sterft
en wordt begraven.
Goede Vrijdag is daarom een verdrietige dag.
Toch wordt deze dag ‘goed’ genoemd. De dood van
Jezus is goed voor alle mensen. Stille Zaterdag is de
zaterdag voor Pasen. Jezus lag in zijn graf. Het was
dus heel stil. Het is een dag om te wachten tot het
Pasen wordt.
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Bijbellezer opzoek naar liefde, licht en genade

Kledinginzameling

Digitale bijbellezers waren in 2017 vooral op zoek
naar liefde, licht en genade. De meest gelezen bijbeltekst was Psalm 23. Dat staat in het jaaroverzicht van
debijbel.nl, de bijbelwebsite van het Nederlands Bijbelgenootschap.
De populaire 23e psalm begint met:,De Heer is mijn
herder, het ontbreekt mij aan niets. Deze psalm gaat
over leiding, zorg en liefde, dwars door donkere tijden heen. Dat sluit aan bij de zes meest gebruikte
inhoudelijke zoekwoorden op debijbel.nl. Naast liefde, licht en genade waren dat vrede, wijsheid en
hoop. De Psalmen waren bovendien het op één na
meest geraadpleegde bijbelboek.
‘Dit laat zien waarom mensen de Bijbel lezen’, zegt
NBG-directeur Rieuwerd Buitenwerf. ‘Ze zoeken daar
verbintenis met de God die ons leven draagt. Ze ervaren dat de Bijbel mensen op het spoor zet van liefde,
vrede en wijsheid. Dít is waarom wij als bijbelgenootschap de Bijbel dichtbij brengen.’

Zaterdag 28 april vindt er weer een kledinginzameling
plaats van 09.00 tot 12.00 uur in de Ni’je Wehmerhof,
Rentenierstraat 20.

Giften
Ontvangen via mevrouw G. Braam € 9,00 voor algemeen kerkenwerk en via mevrouw I. Kuenen € 5,00
voor de PVG.
Hartelijk dank!

Ophaal- en thuisbrengdienst Johanneskerk
U wilt zondag naar de kerk. U weet echt niet hoe u
daar moet komen. U weet ook niet met wie u mee
zou kunnen rijden. Geen nood! Er zijn gelukkig altijd
nog wel bereidwillige gemeenteleden die u best een
keer mag bellen.

Bijbel Basics en bijbelroosters
In het jaaroverzicht valt verder de grote belangstelling op voor ‘Bijbel Basics’, de nieuwe kindernevendienst-methode van het NBG. Sinds de lancering
in oktober hebben 2.500 kinderwerkers de methode
in gebruik genomen.
Ook de bijbelleesroosters waren dit jaar weer in trek.
In totaal volgden circa 45.000 mensen (merendeels
digitaal) zo’n leesplan, met name in de 40-dagentijd
en tijdens Advent.

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.

Het aantal basis-accounts van debijbel.nl – waarmee
lezers zes bijbelvertalingen en een schat aan achtergrondinformatie kunnen raadplegen – steeg van
120.000 naar 157.000.
Op debijbel.nl lees je zonder in te loggen direct de
Bijbel in Gewone Taal en de Nieuwe Bijbelvertaling.
Met een gratis account lees je daarnaast ook altijd en
overal de Groot Nieuws Bijbel, NBG-51, Statenvertaling (1977) en de Nije Fryske Bibeloersetting en kun je
vertalingen vergelijken en doorzoeken.
Als je minimaal € 25,- per jaar bijdraagt aan het werk
van het NBG heb je toegang tot debijbel.nl | plus.
Daarmee lees, doorzoek en vergelijk je naast de eerder genoemde vertalingen ook de Herziene Statenvertaling, de Willibrordvertaling, de Hebreeuwse en
Griekse brontekst, en nog veel meer bijbelvertalingen
in verschillende talen. Ook krijg je toegang tot meer
achtergrondinformatie, waaronder studie aantekeningen.
Namens de werkgroep van het NBG
Ineke Beestman-Hoitink

De heer G. Koster
tel. 48 81 68
De heer C. Langbroek tel. 37 30 28
De heer S. Tamminga tel. 37 27 52
Wilt u ook wel eens rijden voor een medegemeentelid? Geef het dan even aan mij door.
Namens uw diaconie,
Hillie Ikink-Lankamp, tel. 377300
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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 6 mei 2018. Kopij
moet uiterlijk maandag 23 april 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 1 april
eerste paasdag
10.00 uur ds. J.J. Hinkamp
welkom: de heer Tamminga
deurcollecte: Jop paascollecte
zondag 8 april
10.00 uur ds. J.J. Hinkamp
welkom: de heer Baarsma
deurcollecte: eredienst

zondag 29 april
10.00 uur ds. J.J. Hinkamp
akz dienst
welkom: de heer Wildenbeest
deurcollecte: orgelfonds

zondag 15 april
10.00 uur de heer S. Kuyt
welkom: mevrouw Meijer
deurcollecte: cantorij

zondag 6 mei
10.00 uur ds. J.J. Hinkamp
welkom: de heer Te Kronnie
deurcollecte: missionair werk en kerkgroei

zondag 22 april
10.00 uur ds. G. Heijnen-Zemmelink, Aalten
welkom: mevrouw Wibier
deurcollecte: eredienst en kerkmuziek

donderdag 10 mei
hemelvaartsdag - geen dienst
kindernevendienst: 1 april

elke zondag is er na de dienst koffiedrinken in de Johanneshof
elke zondag is er kinderoppas en kindernevendienst
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