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In dit nummer:
Pinksteren
Meimaand en gedenken
Kindernevendienst
en Kinderoppas
Café Doodgewoon

Pinksteren 2018
Op deze dag hebt U een nieuw begin gemaakt
en uw Geest door onze wereld doen waaien.
Wij danken U voor de kracht
waarmee U ons bezielt en inspireert.
Bron: Tot uw dienst, www.middenonderu.nl

voorzieningen. Of omdat ze net in de verkeerde gemeente
wonen. Een gemeente een deur verderop zou anders
beslissen.
Ik zie mensen die om hun geaardheid weggehouden
worden. Geweigerd worden. Zelfs in kerkgemeenschappen met de nek aangekeken worden. Ze zijn
niet vrij om te zijn wie ze zijn.

Vrij
Bijzonder begrip, vrij. Eerste gedachte meestal:
vrij van oorlog. Met het woord vrijheid daaraan
gekoppeld. En de woorden : in vrijheid leven.
Niet onderdrukt. Niemand die de baas speelt.
Dat woord vrij zou je ook liefst met een hoofdletter schrijven. Vrij.

Maar . . . ik zie ook mensen die wel vrij zijn. Die een
baan hebben. Een huis waar ze wonen. Mensen om
mee te praten. Gezondheid. Voldoende inkomsten.
Hulpmiddelen die het leven aangenaam maken.
Vrienden die hen accepteren zoals ze zijn. Ongeacht
geloof, ras, kleurtje of geaardheid. Hoe vrij ben je
dan. Wat kan je allemaal! Of is het ook een beetje:
wat zal je allemaal? Moet je daar iets mee?

Doordenkend komen me beelden voor ogen. Beelden
van mensen die ik ken. Van wie ik vind dat ze niet zo
vrij zijn. Zo vrij als ik ben.
Ik zie een jongen die al maanden wacht op een plekje
om te wonen. Hij heeft een geestelijke beperking. Is
in de war geweest. Opgenomen in een kliniek. Op de
gesloten afdeling. Zijn vrijheden werden hem grotendeels ontnomen. Inmiddels gaat het beter met hem.
Zou hij weg mogen uit die kliniek. Maar er is geen
plekje te vinden waar hij past, zegt men.
Ik zie een oude dame die vrijwel niets meer ziet. Vrijwel niets meer hoort. Maar geestelijk nog prima in
orde. Ze zit niet gesloten als de jongen hierboven.
Maar door het slechte zicht en slechte gehoor wel
opgesloten in een heel klein wereldje. Haar eigen
wereldje. Hoe vrij ben je dan?
Ik zie een nog jonge vrouw. Ze zal komende week
opgenomen worden omdat ze ernstig dementeert.
Op een gesloten afdeling gaan wonen. Ze weet het
nog niet. Maar het kan niet anders. Zo verdrietig.
Voor haar. Voor haar man. Voor de kinderen. Voor
haar omgeving.

Al een tijd bestaat de leus: vrijheid geef je door. Mooi
gezegd. Maar wat betekent het eigenlijk? Moeilijk om
te verwoorden. Ik zou zeggen: vrijheid doorgeven is
de ander de vrijheid gunnen die je zelf hebt. En om
iets door te geven moet je het wel eerst zelf in handen hebben, of ervaren hebben.

Ook beelden van mensen die ik niet persoonlijk ken.
Maar die ik langs zie komen op tv. Of in krantenartikelen.
Ik zie mensen die financieel zo krap zitten dat het
elke maand een strijd is om rond te komen. Geen
spatje ruimte voor een extraatje, hoe klein ook. Geen
enkele vrijheid om ook maar één keertje 'iets leuks'
te doen. Gewoon een ijsje op de markt. Gewoon een
keertje naar het zwembad.

Vrijheid is een heel ingewikkeld begrip. Ze zeggen
wel eens: "de één zijn vrijheid stopt waar die van een
ander begint". Maar hoe bepaal je dat? En wie bepaalt dat? In Rotterdam heeft een groep zich beroepen op de democratie, op de vrijheid van meningsuiting. Die vonden dat winkels tijdens dodenherdenking
open moeten zijn. Je bent toch vrij om ervoor te
kiezen dat je wilt winkelen. Dat dat voor anderen
kwetsend en verdrietig is, daar heb jij niet mee te
maken.
Ik realiseer me dat vrijheid een ondeelbaar begrip is.
Niet een stukje vrijheid links van het midden, en een
stukje vrijheid rechts van het midden. Vrijheid is heel.
Is ondeelbaar. Is een houding. Een levenshouding. En
als groepen mensen over en weer die levenshouding
koesteren dan komen ze er wel uit. Over en weer
dus. Je staat samen in die vrijheid.
Waar je die levenshouding leert? Ja hoor, daar ben ik
weer. Onder andere uit de Bijbelverhalen. En uit de
verhalen die mensen met die levenshouding je vertellen. Leve die Vrijheid!
marja

Ik zie mensen die door een lichamelijke beperking
aan huis gebonden zijn. Omdat de regels zo krom zijn
dat ze niet in aanmerking komen voor de nodige
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Pastorpraat ds. Hinkamp
Ook zijn we in een kleine groep aan de slag gegaan
met een terugblik op de actie Kerkbalans. Als kerk
kunnen we niet zonder de steun van mensen. De vele
vrijwilligers zijn het tegoed van de kerk, dát staat
voorop! Gelukkig zijn er heel veel mensen die op een
of andere manier ‘iets doen voor de kerk’ (al blijven
er zeker ook een aantal zorgpunten over). Dus hulde
voor al die vrijwilligers!

Van jongs af aan ben ik altijd een buitenmens
en natuurliefhebber geweest. Als kind speelden
we in de weilanden, kropen door struiken en
bosjes en maakten boomhutten. Het was een
onbezorgde tijd. Een tijd ook dat er nog geen
ziekte van Lyme was (de beruchte en slopende tekenzieke!). De teken (die nare bloedzuigende monstertjes) waren een onbekend gegeven. Pas in later jaren
ben ik een aantal keren te pakken genomen en tegenwoordig moet je er als je de natuur in gaat altijd
op bedacht zijn.

Maar we kunnen niet zonder een voldoende financiele onderbouwing. En daarom is het nodig ook hier
actie op te ondernemen. Is de aanpak goed geweest,
zoals de publiciteit, materialen en instructies van de
lopers? Hoe gaan we om met de nazorg en gesprekken met mensen, als het gaat om hun bijdrage (en
soms ook de verzoeken tot uitschrijving)? Dit vraagt
allemaal om de uiterste zorgvuldigheid, zeker als het
gaat om het respect en de privacy van mensen.

Zo is er in de loop van de jaren in de natuur het één
en ander veranderd. Maar wat voor mij gebleven is is
dat de maand mei een fantastische maand is om er
op uit te trekken.

Alles bij elkaar kun je zeggen dat de tijdelijke rust van
de maand mei betrekkelijk is. Maar het geeft wel een
heel eigen dynamiek. Het bruist aan plannen en ideeen! Het past in de tijd van het grote Pinksterfeest. De
Geest begint te waaien! Mensen worden enthousiast
door en voor het geloof. Het is (al klinkt dat misschien wat onwerkelijk) inspirerend om met een
groep mensen aan tafel te zitten en te ‘brainstormen’
hoe we de geest kunnen laten waaien om eigentijds
en herkenbaar kerk te kunnen zijn in een wereld die
verandert en veranderlijk is.
Ik vind het een voorrecht om die inspiratie en betrokkenheid in allerlei groepen en bij allerlei mensen te
mogen ontvangen en er in te mogen delen. Samen
staan we ergens voor!

In geen enkele maand is het groen in de natuur zo
frisgroen! Daarnaast begint in mei de kerkelijke
agenda wat meer ruimte te bieden (letterlijk en figuurlijk voor uitstapjes). Het is een tijd van terugblikken en vooruit kijken.

Ook in het pastoraat is dat één van de terugkerende
aandachtspunten. Samen zoeken naar draagkracht,
geestkracht, wind onder de vleugels, waardoor het
zware van het leven soms wat draaglijker wordt en
het vreugdevolle nóg vreugdevoller. Overal waar je
daar tekenen van ziet zijn dat momenten om te koesteren. Stil staan... en dan weer verder.

We doen dat bij Vorming en Toerusting. Hoe was het
afgelopen seizoen? Wat zijn onze wensen voor het
volgend seizoen? Gelukkig kan ik nu al melden dat we
deze keer wel heel voorspoedig en voortvarend aan
de slag zijn gegaan. Voorlopig zit alles mee en lijkt het
een prachtig programma te gaan worden!

Ik wens iedereen van harte toe
dat die Geest van bezieling en
levenskracht gaat waaien en
mensen mag opwekken tot een
beter leven. Mijn wens (bede)
voor deze maand is dan ook:
iedere dag Pinksteren!

Maar ook op andere terreinen kijken we terug én
vooruit! De Kerkproeverij (om mensen uit te dagen
naar de kerk te komen en te proeven) is in de werkgroep besproken. Verbeterpunten zijn aangedragen
en de pluspunten (een brede betrokkenheid en meer
bekendheid bij mensen) mogen er zijn. Voldoende
reden om dit experiment een vervolg te geven maar
daarover in een latere fase méér.

Met een bevlogen groet, Hans Hinkamp

Een andere werkgroep heeft zich gebogen over de
Kertstnachtviering. Opnieuw: evalueren en plannen
maken, want soms moet je dingen (zeker koren) al
lang van te voren vastleggen.
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Kerkelijk werker Gaatske Braam

Gebed van de maand

Als ik dit schrijf hebben we van prachtig weer en het
eerste ontluiken van de natuur kunnen genieten. Dit
genieten geldt echter niet voor iedereen, je zult maar
allergisch zijn voor de zon, voor stuifmeelpollen
(hooikoorts) of omdat er zorg is in je leven, omdat je
bezig bent met overleven.
Laten we daar als gemeente oog voor hebben, een
kaartje, een telefoontje kan zo goed doen.

In deze rubriek altijd een bijzonder gebed. Deze keer
een Pinkstergebed, een ‘communicatiegebed’. Pinksteren gaat over bezieling en over een kerk die een
levende kerk mag zijn, waar mensen en de Eeuwige
elkaar van harte mogen ontmoeten. Heb je zelf een
gebed dat je raakt? Geef het aan ons door!
God,
De aarde hebt U onwankelbaar gegrond
en uit al wat leeft spreekt uw wijsheid.
Wij danken U om uw schepping,
waarin alles getuigt van uw geestkracht.

We zijn op weg naar Hemelvaartsdag (10 mei) en
Pinksteren (20 en 21 mei). Velen trekken er deze
maand op uit om elders te ontspannen. De schooljeugd heeft vrije dagen / weken. Ook is er de spanning van de examens, de spanning van het wel of niet
overgaan naar een nieuwe groep of klas. Wordt er
nog even aan getrokken om tot een goed/ beter
resultaat te komen.
Voor jullie veel sterkte gewenst met hopelijk een
positieve uitslag of voor het komende schooljaar een
nieuwe kans.

Op deze dag hebt U een nieuw begin gemaakt
en uw Geest door onze wereld doen waaien.
Wij danken U voor de kracht
waarmee U ons bezielt en inspireert.
U hebt ons uw Zoon Jezus Christus gegeven
en Hem bekleed met luister en majesteit.
Wij danken U voor de hoop en vrede
die Hij ons geeft, alle dagen.

Ter inspiratie voor Pinksteren het volgende lied:

Doe ons uw goedheid en liefde bewaren
en spreek uw woord van wijsheid in ons hart,
totdat U alles in allen zijt
en heel de aarde uw taal spreekt.
Amen.

Geschenk uit de hemel, wolken en vuur:
fakkel doorgegeven,
Woord om mee te leven,
wijzer op de lange duur.

Bron: Tot uw dienst,
www.middenonderu.nl

Geschenk uit de hemel, wolken en vuur:
talen om te spreken
van God een levensteken.
Woord dat klopt en vindt gehoor.
Geschenk uit de hemel, mensen van vuur,
door de Geest bewogen
met Gods Rijk voor ogen.
Kom, vervul ons, Geest, dit uur.

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.

Meeleven met
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, hun die een verlies te
verwerken hebben, heel veel sterkte en Gods zegen
gewenst.
Met bemoedigende groet,
Gaatske Braam
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Geen overzicht van de bloemengroet van
april en de verjaardagen in mei

Pinksteren – de Geest die werkt

Door omstandigheden is het deze maand niet
mogelijk de bloemengroet en verjaardagen te
plaatsen.
We hopen op uw begrip.

De Geest die werkt
en soms voel je het en beleef je
wat misschien allang onbewust
in jou aanwezig was
Verrassend
De Geest die werkt
en soms moet je gewoon
je andere ik laten gelden,
het masker af doen
Ontwapenend
De Geest die werkt
waar mensen eerlijk
erkennen te falen,
niet af en onecht zijn
Bevrijdend
De Geest die werkt
wanneer alle 'ik' s
weer wij willen zijn
door liefde gedreven
Gezamenlijk

Agenda mei 2018
2 mei
9 mei
14 mei
16 mei
18 mei
22 mei
23 mei
26 mei
28 mei
30 mei

Inloopmorgen
Inloopmorgen
V&T vergadering
Vergadering PVG
Inloopmorgen
Open Tafel
Beheerscommissie
Inloopmorgen
Verg. Kerkenraad
Kledingbeurs
PVG reisje
Inloopmorgen

De Geest die werkt
als het moment komt
dat zwijgers praten
en praters zwijgen
Wonderlijk

09.30 uur
09.30 uur
10.00 uur
14.00 uur
09.30 uur
11.30 uur
10.30 uur
09.30 uur
20.00 uur
09.00 uur
13.45 uur
09.30 uur

De Geest die werkt in stilte wanneer
alles even weg mag vallen
hoofd leeg hart vol
Verademend
De Geest die werkt
samen met jou aan de toekomst
weten dat die er is
nog niet in bezit
maar wel voor bestemd
Uiteindelijk
Bron: gedichtensite.nl, Cor van Vliet

Giften
Ontvangen via mevrouw T. de Jongh een gift van
€ 25,= voor onderhoud gebouwen.
Mevrouw G. Braam ontving een gift van € 20,= voor
algemeen kerkenwerk.
Een gift voor de PVG van € 20,- via mevrouw J. ter
Haar.
Hartelijk dank!
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Bij de kliederkerk waren de laatste keer 6 á 7 kinderen.

Kerkenraadsvergadering van 28 maart 2018
- Welkom Andre Koskamp als diaken
Vandaag mogen we Andre Koskamp verwelkomen in de kerkenraadsvergadering. De voorzitter spreekt uit dat het fijn is dat een jonge diaken de kerkenraad wil komen versterken.

- Vorming en Toerusting.
De gespreksavonden waren leuk en boeiend, maar
kenden een slechte opkomst. Hierover volgt nader
beraad.
Bij de lezing op biddag over het onderwerp “Kerk
2025” waren ca. 20-25 personen. Het onderwerp
spreekt niet erg aan, maar het is wel nodig ook dit te
behandelen.
Bij de avond op 15 maart met Dr. Sophie Oosterwijk
met een lezing over de kunst van Jan van Eyck met
aandacht voor de lijdenstijd waren eveneens ca. 25
personen. Het vorige jaar had haar lezing over Jeroen
Bosch een bezoekersaantal van 80 personen. Dus nu
was de opkomst teleurstellend.
Het programma voor volgend jaar is volop in voorbereiding.

-

Jaarwerkplan 2017 en 2018
Het jaarwerkplan vloeit voort uit het beleidsplan
2016-2020 “Met het oog op de toekomst”. Aandachtspunten in het jaarwerkplan zijn kerkdiensten,
pastoraal werk, aandacht voor gezinnen met kinderen en het jeugdwerk, de protestantse kerk van
Lichtenvoorde als gemeenschap, vorming en toerusting, diaconaat, zending en solidariteit, mediagebruik:
kerkblad, kerkradio en internet, de kerk als gemeenschap: een organisatorische benadering en college
van kerkrentmeesters.
Allereerst evalueert de kerkenraad het jaarwerkplan
2017. Eén van de intenties was om in 2017 meer
naar buiten te treden. Dit is prima gelukt. Het is gewenst dat er meer input komt voor het jaarwerkplan
uit alle colleges (ouderlingen, diaconie en kerkrentmeesters).
In het kader van deze evaluatie en het opstellen van
een jaarwerkplan voor 2018 is er een voortgangsgesprek geweest met de predikant door een afvaardiging uit de kerkenraad. Goede dingen als de grote
diversiteit aan kerkdiensten worden voortgezet en
aan knel- en zorgpunten wordt aandacht gegeven in
2018.
Zo komen we vanzelf aan bij het geactualiseerde
jaarwerkplan 2018. Het jaarwerkplan zal in 2018
meer aandacht krijgen in alle colleges. Het is een
goede zaak dichter bij de gemeenteleden te gaan
staan en te vragen: wat kan de kerk voor u betekenen? Met de afspraak om van de zomer het jaarwerkplan 2018 wederom op de agenda te plaatsen
t.b.v. het opmaken van de tussenstand wordt het
jaarwerkplan 2018 vastgesteld.

- Bij kerkdiensten
De dienst in het teken van kerkproeverij was redelijk
bezet. Er zijn ook mensen op uitnodiging gekomen. Er
komt een vervolg.
- Oecumene
De reacties op de Passion Lichtenvoorde zijn positief.
Het is de uitdaging om die mensen te bereiken, die
niet meer zo dicht bij de kerk staan. Het was een
goede opzet om statushouders en kinderen, die melaatsen voorstelden, erbij te betrekken, zodat dezen
volop aandacht kregen. Er waren ca. 400 mensen in
de zaal en een paar honderd buiten. Bovendien liepen er veel mensen mee met het kruis.
De dienst met de bewoners van Antoniushove was
een goede dienst. Er waren ca. 50 personen. We
gaan ermee door. Per jaar één keer in de Johanneskerk en één keer in Antoniushove. Het past prima in
het plaatje van kerk zijn.
- Classis.
De nieuwe grote classis Gelderland zuid start binnenkort. Binnen de classis komen ringen, die regionaal
contact houden. De ring wordt gevormd door de gemeenten van de oude classis. De aanstelling van een
classispredikant komt binnenkort rond.

- Kascontroles
De kascontrole van het bloemenpotje is gedaan en is
in orde.
- Jeugdwerk
Ds. Hinkamp heeft een notitie gemaakt over de kindernevendienst en de kinderoppas om duidelijkheid
te scheppen. Met een enkele aanpassing wordt ingestemd met de notitie en deze wordt geplaatst in dit
kerkblad om ook aan de gemeenteleden de spelregels toe te lichten.
De oproep voor meer oppas heeft een drietal namen
opgeleverd.

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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de Bijbel en andere klassieke geschriften op literaire
wijze besproken. Een eigentijdse vorm van spiritualiteit die aansluit bij het dagelijks leven van de huidige
generatie.

De diaconie heeft het volgende project ondersteund:
Stichting Vrienden van De Hoop

13-mei Koffie Johanneshof

" Om niet hebt gij ontvangen, geeft het om niet ."
(Mattheüs 10 vers 8)

20-mei Pinksterzendingsweek (KIA)

Stichting Vrienden van De Hoop heeft zich ten doel
gesteld om te voorzien in de behoefte aan hulpverlening naar Bijbelse normen aan mensen in nood. Zij
doet dit vanuit de overtuiging dat er voor ieder mens
hoop is, hoe groot de nood ook is. Deze doelstelling
kan op diverse manieren verwezenlijkt worden:

(Bijbel)onderwijs op platteland Bangladesh.
Veel christenen in Bangladesh braken met het hindoe-geloof om christen te worden. Zij zijn kasteloos,
arm en kunnen nauwelijks lezen of schrijven. Ook hun
voorgangers hebben weinig onderwijs gehad. De kerk
in het district Mymensingh (MCCP) ondersteunt kleine, jonge kerkgemeenschappen om tot bloei te komen, en ondersteunt gemeenteleden om hun leefomstandigheden te verbeteren. Zo biedt MCCP gemeenteleden onderwijs, vak trainingen en microkredieten om hun inkomen te vergroten. Dankzij alfabetisering kunnen zij bovendien zelf de Bijbel lezen.
Voorgangers worden toegerust voor het kerkenwerk.
Op de zondagsschool krijgen kinderen bijbelonderwijs. Verder organiseert MCCP huiswerkbegeleiding
en kinderkampen.

het ontwikkelen en/of opzetten van hulpverleningswerk het beschikbaar stellen van onroerend goed het
exploiteren dan wel financieel ondersteunen van
hulpverleningswerk naar Bijbelse normen waarvoor
nog geen structurele overheidssubsidie is verkregen
het geven van voorlichtende, adviserende, preventieve en nazorgactiviteiten voor zover deze gerelateerd
zijn aan de doelstelling van de stichting. Door middel
van preventie, voorlichting en advies wordt een
boodschap van hoop verkondigd. Inhoudelijk wordt
op dit aandachtsterrein nauw samengewerkt met
Stichting De Hoop en Chris. Stichting Vrienden van De
Hoop ondersteunt hulpverleningswerk naar Bijbelse
normen, waarvoor geen of slechts gedeeltelijke overheidssubsidie wordt verkregen.

27-mei Pastoraat
Opbrengsten collectes maart
4-mrt
11-mrt
14-mrt
18-mrt
25-mrt
29-mrt
30-mrt
31-mrt

Voorjaarszendingsweek (KIA)
Amnesty International
Eigen project diaconie
Werelddiaconaat (KIA)
Binnenlandsdiaconaat (KIA)
Bloemen in de kerk
Onderhoud gebouwen
Eigen project diaconie

€ 80,20
€ 40,65
€ 24,50
€ 69,66
€ 97,30
€ 15,75
€ 26,70
€ 23,24

Namens de diaconie:
Jeroen Wildenbeest

www.vriendenvandehoop.nl/
Deurcollectes mei
6-mei Missionair Werk en Kerkgroei (PKN)
Help de nieuwe kerk in Deventer.
Vondst is een community van de Lebuïnuskerk in
Deventer. Samen met creatievelingen uit de stad
geeft deze pioniersplek vorm aan een programma dat
draait om bezieling, creativiteit en vernieuwing. Samen met twijfelaars, niet-weters, atheïsten en gelovigen gaat de community op zoek naar actuele vormen van kerkzijn. Ze neemt het goede mee uit het
verleden, maar richt de blik op de toekomst. In kleinschalige, intieme events worden mensen tot stilte en
reflectie uitgedaagd. In de kroeg worden verhalen uit
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haar zegt dat ze zwanger zal worden (Mij geschiedde
naar uw woord) ondersteboven zijn geschilderd. Dan
kan God ze daar boven ook lezen. Geweldig. Zoiets
vergeet je niet meer.

Even rust voor Vorming en Toerusting.
Zo'n winterseizoen vliegt voorbij. Met plezier
kijken we terug als commissie Vorming en Toerusting. Aan het begin altijd de spanning. De
vraag: Maakten we de goede keuzes wat betreft
de onderwerpen? Wat betreft de sprekers? Aan
het eind de vraag: Hebben we de bezoekers iets
aangeboden waar ze iets van meenamen? Zijn
we zelf tevreden? Terugkijkend denken we van
wel.

Als afsluiting het bezoek aan de Sint Werenfriduskerk
in Zieuwent. Na de rondleiding zal wie er was met
andere ogen naar de kerk kijken als hij of zij er langs
komt.
De gespreksavonden stonden in het licht van de wereldgodsdiensten. We speelden het spel Anderland.
De reacties waren uiteenlopend. Sommigen genoten
van het spel. Anderen vonden dat er te weinig ruimte
was voor gesprek. Dit nemen we als commissie zeker
mee als we gaan beslissen over de invulling van de
gespreksavonden in het volgende seizoen.
Ook in het boekje van Vorming en Toerusting elk jaar
de activiteiten van de PVG, de wisselexposities, de
Vrije Inloopochtend, het bloemschikken, de Open
Tafel, de Kliederkerk, de Bijbelkring. Zoveel mensen
die actief zijn in de gemeente! Iets om dankbaar voor
te zijn.

Om te beginnen de avond over Lourdes. Pastor Hetty
Bresser had een boeiend verhaal. Maar ook de aanwezigen deelden zomaar hun persoonlijke ervaringen. Kennelijk voelde de Johanneshof, met iedereen
die er was die avond, als een veilige plek. Een plek
waar je jezelf mocht zijn.
We noemen ook avonden verzorgd door onze eigen
predikant. Een avond over Luther, een avond waarop
we stilstonden bij de manier waarop we mensen die
overleden zijn kunnen gedenken, de Lichtenvoordse
Bijbelquiz, de zangdienst voor Kerst, de AKZ (Anders
Kerk Zijn) diensten.

Zoals in de kop te lezen is, Vorming en Toerusting
rust even uit. Maar niet de leden van de commissie.
Die zijn alweer volop bezig met het programma voor
het seizoen 2018 - 2019. En het ziet er naar uit dat
dat programma rond is. We verklappen nog niet alles,
maar noemen al wel wie de aftrap neemt. Op 18 oktober komt Hella van der Wijst naar Lichtenvoorde.
Bekend van tv. We hoorden enthousiaste verhalen
over een avond bij een andere gemeente waar ze te
gast was. U kan deze datum vast noteren.

Heel veel bezoekers waren gekomen voor het verhaal
van Reinier van den Berg die uitlegde hoe het met
het klimaat gesteld is, en die aangaf wat onze bijdrage kan en moet zijn om als rentmeesters de aarde te
bewaren.

We wensen iedereen een goede zomer. Thuis of elders.
Greta, Hans, Marja, Sjors en Wim.

Kunsthistorica Sophie Oosterwijk deelde haar kennis
met ons (een beetje ervan, want ze weet ongelooflijk
veel!!) en liet details zien van bijvoorbeeld Het Lam
Gods geschilderd door Jan van Eyck . Conclusie van
de aanwezigen: een boeiende en leerzame avond
waar ook plaats was voor humor. Zo wees Sophie
erop dat de woorden die Maria spreekt als de engel
8

In de box zitten kleurpotloden/stiften, papier, kleurplaten, scharen en plakspullen. Daarnaast enkele
kinderbijbels, zodat er een verhaal kan worden voorgelezen. Ook is er een exemplaar van het blad ‘Kind
op Zondag’ en ‘Kleur in de kerk’. In deze bladen staat
een speciale verwerking en een passend bijbelverhaal
voor de datum van die zondag. Na het voorlezen van
een verhaal kunnen de kinderen aan de slag met een
verwerking naar eigen voorkeur. Het kan ook handig
zijn om een keertje na kerktijd de box te raadplegen
om al vast iets voor te bereiden.

Kindernevendienst en kinderoppas
In de laatste kerkenraadsvergadering is door de
kerkenraad een notitie aangenomen waarin de
organisatie van de kindernevendienst en de kinderoppas wordt vastgelegd. Omdat dit voor
velen zinvol kan zijn om te weten volgt hier de tekst.
Voor kinderen zijn er voor het bezoek aan de kerkdiensten de volgende mogelijkheden.
Kinderoppas
Dit is bedoeld voor kinderen in de leeftijd van nul tot
vier jaar. De kinderen worden vóór de kerkdienst
naar de opvangruimte gebracht. Dit is in de zaal de
‘Richtershof’.

De kinderen gaan eerst met hun begeleider naar de
kerkzaal. De kindernevendienst is géén opvang, maar
een voorziening zodat de begeleider naar de kerkdienst kan. De voorganger zal aangeven wanneer de
kinderen de kerk uitgaan (meestal vóór de schriftlezing) en geeft dan een lichtje uit de kerk mee. De
kinderen blijven daarna in de kindernevendienst
(tenzij anders afgesproken!).
Bij bijzondere diensten of gelegenheden (zoals Pasen,
Pinksteren, Kerst, doopdienst, Eeuwigheidszondag) is
er een meer uitgewerkte kindernevendienst. Dit zal
worden voorbereidt door een kleine werkgroep. Omdat het dan handig is dat er meer helpende handen
beschikbaar zijn zal er een oproep gedaan worden via
email wie er eventueel kan helpen.
Naast de kindernevendienst is er vier keer per jaar
Kliederkerk. Dit is speciaal gericht op de kinderen.
Voor de organisatie hiervan is een kleine werkgroep
samengesteld.
Hans Hinkamp

De Kinderoppas wordt verzocht om bijtijds aanwezig
te zijn, dat wil zeggen minimaal tien minuten voor
aanvang van de kerkdienst. Dit geeft ouders de gelegenheid om eventuele instructies mee te geven, of
om tijdig afscheid te nemen. In de kerk, de Johanneshof, is een rooster met de dienstdoende kinderoppas. Bij verhindering op een bepaalde datum zelf
tijdig vervanging regelen.
Kindernevendienst
Dit is bedoeld voor de kinderen die op de basisschool
zitten (5 – 12 jaar). In de kerk, de Johanneshof, is een
rooster met wie er voor een bepaalde datum beschikbaar is voor de kindernevendienst. Bij verhindering op een bepaalde datum zelf tijdig vervanging
regelen.
De Kindernevendienst wordt verzocht om bijtijds
aanwezig te zijn, dat wil zeggen minimaal tien minuten voor aanvang van de kerkdienst. Dit biedt gelegenheid om het materiaal (de box, onder kerktoren)
te pakken en materiaal te ordenen, of voor te bereiden en eventueel te overleggen met de voorganger.
De kindernevendienst kan plaats nemen in de grote
ruimte in de Johanneshof.
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gevallen waarmee hij de boeren hielp. Daarvan is na
de bevrijding maar weinig naar buiten gekomen. Zelfs
het personeel – dat hem overigens op handen droegwist niet altijd wat hij deed. Doornink had een grote
dosis mensenkennis. Hij wist precies wie hij kon
voorthelpen en wie niet. Als een boer in het kantoor
kwam om acht biggen te laten registreren, dan maakte hij er vijf van. ’Met de andere drie zul je wel raad
weten’ zei hij dan tegen die boer. ‘Hij voegde er dan
meestal aan toe dat er in Lichtenvoorde genoeg mensen waren die een stukje vlees goed konden gebruiken.
Met het laten registreren van kalveren ging het ook
zo. Van een tweeling werd er dan maar één geregistreerd. Zogenaamde ‘veesterfte’ kwam ook regelmatig voor. Ging bij een boer een koe dood, dan werd
het dier uitgeschreven bij die boer, maar ’s nachts
sleepten de boer en zijn buren het kadaver naar een
andere boer, die het daarna ook van zijn veestapel
liet afschrijven.
Voor de onderlinge berichtgeving had Doornink wel
hulp van Hendrik ter Haar.
Zo kon er ook een andere koe clandestien worden
geslacht. Voor de berichtgeving had Doornink hulp
van Hendrik ter Haar. Controleurs konden zo binnenvallen, dus bureauhouder Doornink liep wel degelijk
risico. Een keer kreeg hij op kantoor onverwacht bezoek van een Duitser en een notoire NSB-er. Een
boer kwam de geboorte van 9 biggen melden en die
werden tot zijn teleurstelling ook geregistreerd.
Doornink ging later wel even naar de boer toe om dat
nader uit te leggen. Het is dus allemaal goed afgelopen. Gerrit Jan Doornink heeft de oorlog wel overleefd, maar hij is op 5 november 1949 op 51-jarige
leeftijd overleden. Vanwege de waardering voor zijn
handelwijze als bureauhouder tijdens de oorlogsjaren
werd in 1951 de toenmalige zandweg langs boerderij
‘Pillen’ waar hij woonde naar hem genoemd. De G.J.
Doorninkweg was toen een doorlopende zandweg
tussen Aaltenseweg en Oude Aaltenseweg, maar
door tracéwijzigingen bestaat de weg nu uit twee
delen en begint nu aan het eind van de Wentholtstraat en loopt tot de Paaldijk (gem.Aalten). Het andere deel loopt vanaf de Aaltenseweg tot en met de
boerderij van E.Wamelink.
Frits van Lochem

4 en 5 mei
In deze tijd van het jaar staat de herdenking aan de
oorlog vol in de aandacht . Voor de meesten is dat
inmiddels oorlogsgeschiedenis, want we hebben de
oorlog gelukkig niet meegemaakt.
Maar de belangstelling hiervoor neemt niet af en dat
is maar goed ook. Want het besef dat onze vrijheid
zwaar is bevochten en velen het leven heeft gekost,
dat mag niet wegzinken.
Vorig jaar werden in OP WEG de gemeenteleden
herdacht die door oorlogshandelingen om het leven
zijn gekomen en op de gedenksteen in de torenhal
staan.
Dit jaar is door het Platform WO2 uitgeroepen tot
jaar van het verzet tijdens de oorlog. Verzet kwam in
vele vormen voor. Van onderdak bieden
aan onderduikers, zoals bv. de familie Geurink aan
de Derde Broekdijk, maar ook andere vormen van
verzet. Hoe dan ook daar was veel moed voor nodig
want wie betrapt werd (of verraden) dan waren de
gevolgen meestal de dood, hetzij in een afschuwelijk
kamp of door executie.
Toch is er ook veel gedaan, wat niet werd ontdekt
door de bezetter.
Wij raadplegen voor dit artikel met toestemming het
boek Bezetting en Verzet I, geschreven door Henny
Bennink uit Vragender en thans wonende te Eibergen.
Voedsel was op de bon. Het onttrekken van landbouwproducten aan de officiële distributiedienst was
in de laatste twee jaar van de bezetting hoognodig
geworden. In Lichtenvoorde waren honderden onderduikers ondergebracht, vooral in buitengebied en
kerkdorpen. Die kwamen niet in aanmerking voor
bonkaarten.
Maar er moest wel eten zijn voor deze mensen.
Zij kregen voedsel en bonkaarten. Daar zorgden een
aantal individuele personen voor of kleine groepjes
die onkundig waren van elkaars bestaan, hetgeen een
veilige werkwijze was.
Vlees werd schaars en de veestapel in het hele land
was geleidelijk aanmerkelijk teruggelopen.
Om de melk- en vleesvoorziening veilig te stellen,
werd de controle geïntensiveerd.
De plaatselijke bureauhouders kregen strikte regels
opgelegd waaraan zij zich moesten houden. Met betrekking tot het vee mocht niets onvermeld blijven en
dieren kregen oormerken.
Toch gebeurden er aan de basis dingen die niet controleerbaar waren. Zij kwamen gedeeltelijk tot stand
omdat boeren en bureauhouders elkaar vonden.
Gerrit Jan Doornink was plaatselijk bureauhouder in
Lichtenvoorde. Hij was een kunstzinnig man met
groot gevoel voor rechtvaardigheid. Ontelbaar zijn de
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zoekers een uitverkochte zaal . Mensen van allerlei
gezindten, kerkelijk en niet-kerkelijk bij elkaar.
Wat een geweldige kans om de ”blijde boodschap”
onder de aandacht te brengen: Dat Jezus stierf voor
zondaars en hun zonden in Zijn Eigen lichaam aan het
kruis droeg, begraven is en is opgestaan uit de doden!

Passion Lichtenvoorde groeit nog steeds!
Het bleef redelijk droog, die dinsdagavond in de week
voor Pasen daar op de markt in Lichtenvoorde.
Na speeches van achtereenvolgens Els Grevers, locoburgemeester Marieke Frank, en tekstschrijver Hans
Hinkamp zette het koor Friends de toon met “Wat
zou je doen?”, een nummer van Marco Borsato en
rapper Ali B. Rijk Voogel als de Lichtenvoordse equivalent van Ali B.

Rinus te Kronnie

Hierna begon een stille tocht naar het Marianum.
Verteller Nieke Hoitink stond dit jaar niet aan de zijlijn te vertellen maar liep losjes tussen Jezus en zijn
discipelen door. En interviewde tussendoor een
groepje statushouders. Als presentatrice van Radio
Gelderland “Goedemorgen Gelderland” is dat haar
wel toevertrouwd. Ze begon haar carrière bij de lokale omroep in Aalten waar ze nog steeds woont.

Prunus

Tekstschrijver Hans Hinkamp weet als predikant maar
al te goed dat je het lijdensverhaal en de opstanding
van Jezus vanuit meerdere uitvalshoeken kunt benaderen. Ook dit jaar was het weer verrassend. Melaatsen en statushouders. Maar ook de heftige vlog van
Lars Krabbenborg die drager is van het gen dat leidt
tot de ziekte van Huntington. Wilt u zijn stichting
steunen dan kan dat door een bedrag over te maken
t.n.v. Stichting Huntington, rekeningnummer
NL66RABO0314179151.

Onlangs moest de 80 jaar oude prunus bij de kerk
gekapt worden. Vooral in het voorjaar was het met
de prachtige bloesems een echte blikvanger. Maar bij
de kap bleek al snel dat dit ook echt nodig was.
Inmiddels is er een opvolger geplant.

En wat zijn er tegenwoordig veel passende vooral
Nederlandstalige popnummers die het evenement
mede tot een succes maken. “Heb het leven lief” van
Liesbeth List, “Hou vol hou vast” van Bløf of Rob de
Nijs’ “Open einde” die in de afgelopen jaren ook in
de landelijke Passion voorbijkwamen.
Passion Lichtenvoorde wordt ook steeds professioneler. Met ook twee beeldschermen binnen, aan weerszijden van het podium. Zodat details die je anders
vanuit de zaal niet ziet, nu benadrukt worden.
Er gaat ook wel eens wat mis, het is nu eenmaal een
live-gebeuren. Zoals de cameraman die van een verhoging viel, liep goed af gelukkig. Ook de scene van
Maria bij het kruis dat buiten stond opgesteld en
waarvan het de bedoeling was dat het publiek dit via
de beeld- en geluidsverbinding binnen kon meemaken mislukte doordat de geluidsverbinding niet werkte. Ook het kruis bleek dit jaar zwaarder te zijn dan
voorgaande jaren. Letterlijk. Hans zou zeggen: “het
loopt niet verkeerd, het loopt gewoon anders”.

De nieuwe prunus lijkt zich bij onze Johanneskerk al
snel thuis te voelen en bloeide volop. Het plan om
een nieuwe prunus aan te planten lijkt dus in goede
aarde te vallen!

Niettemin hulde aan de pakweg 150 mensen die dit
samen tot een succes wisten te maken. Met 400 be11

GELEUF ’T NO MAOR

blief daor staon wachten tötdat d’r goeie berichten
komt.' Ton schrok ik wakker. Mien geveul zeg mi-j dat
dee stemme de waorheid sprök'. 'Dat kan toch neet
woar waen', zeg Grada 'Da’j allene deur den dreum
vot wilt'. Den volgenden nacht heurdn Engelbert
weer dee stemme, dee 'm ovver de Ni-jmarkt sprak. ’t
Kon wal ’ns de stemme van een engel waen, zo dacht
Engelbert, ne engel dee ’n armen pizak as ikke
uutkomst wil bieden. Hee praoten net zolange met de
vrouwe, tötdat zee um naor Amsterdam leet gaon, al
was’t moar um van zien gedram af te waen. Hee mos
eur wal belovven gezond weer thuus te kommen. Ze
gaf 'm warme klere met en de leste stuvers dee-t er in
huus waren.

De kiepenkearl en ziene dreume
’t Was zo um en naobi-j ’t joar 1820. Engelbert laeven
met ziene vrouwe Grada en dree kindere net ovver
de grenze in ’t Munsterland. Zee hadden zowat niks,
want Engelbert was völs te eerlek en goodgeleuveg
um ’n good marskramer te waen. Den gansen dag
leep e langs ‘s herenwaege met de kiepe, (reten
mande) op de rugge um zaddeuke, goarn, band en zo
meer te verkopen. Ok kwam hee op joarmarkte en
karmse. Dat joar was d’r ne strengen winter. De snee
lag wal darteg centimeter hoge. Ton ’t endeleke ging
deujen, wodden ’t zo'nne zogge, da’j d’r neet uut
konnen. ’t Bleef ok moar raegenen. De waege en
karresporen lagen vol dikke modder, woar i-j depe in
wegzakken. Dan was i-j owe leerze kwiet want de
modder zoog dee naor ondern. ’t Geld was zowat op
en d’r kwam niks bi-j. De blagen greujden hard en
hadden ni-je klompen en klere neudeg. Grada zei
'Engelbert, hoo mot dat toch wietergaon? Gao maor
warken bi-j de Schulte at e ow wil hebben'. Moar hee
wis wal dat doar niks te done was met al dee modder.

Hee leep van Burlo deur de donkere busse van ’t
Woold naor Bredevoort, ovver de Romienendiek, van
Halle naor Zellem, richting de vroggere hanzestad
Zutphen, woar e den Iessel ovverging. Dan ovver de
Veluwe zo wieter naor Amsterdam. De Ni-jmarkt had
e vlot evonden en doar ston e dan te wachten. Hee
kek good um zich hen, naor de handel op ’t plein, de
schepe in de grachte, de pakhuze, de rietuge met al
dee deftige luu dee ’t breed hadden en dat ok breed
leten hangen. Gin mense zag 'm staon. Hee deed d’r
neet too. Ton ’t donker wier en e meu was, ging e
gewoon an de kante van de markt liggen slaopen.
Den anderen morgen ging e an de ovverkante van de
markt staon, moar ’t bracht 'm niks. Ginene had d’r
een bericht veur 'm. Ton e honger kreeg kocht e zich
een klein brood, wat keze en bier. Zo gingen de dage
hen töt zien geld op was.
Noo mot ik op huus an, dacht e, keerden zich umme
en zag ’n koopman uut ne winkel kommen den 'm
zei: 'Ik vraoge mi-j al dáge af wee'j bunt en wa'j hier
doot. I-j hold owen hand neet op, praot neet. Zeg mi-j
dan toch, wat doo'j hier in vredesname?' Engelbert
mos effen naodenken, moar dan vertellen e toch
ovver zien dreum, den neet uutkwam. De
Amsterdammer begon zo hard te lachen dat de
träöne 'm ovver de wangen lepen. 'Wat bun i-j toch
een kuken. Vertel i-j mi-j noo warkelek, da’j allene
moar uut Pruussen hierhen bunt ekommen um op de
Ni-jmarkt te gaon staon? Ik zal ow now ’s iets
vertellen: Vannacht heb ik ok edreumd, maor geleuve
maor neet dat ik doo wat dee stemme zei. Ik mos
afreizen naor de plaatse Burlo in ‘t Munsterland.
Onder ne olden eike achter de katerstee van ne
kiepenkearl most ik gaon graven. Doar zol ne groten
schat begraven liggen. Ik prieze mi-j gelukkeg da’k
neet zo’nnen groten gek bun as i-j, want dan zol ik
noo vot motten . Ik wette jo neet ens of dat gat wal
besteet doar'. Engelbert zei de winkelier merakels vlot
goeiendag en maken , dat e Amsterdam uutkwam.
De helen tied dat e teruggeleep mos e an de olde eike
achter op zienen hof denken, waor ziene zöns vake

'At de raegen minder wodt, dan gao ik naor
Amsterdam!' 'Watte? Bun i-j wal good? Wat zeuk i-j
now in vredesname in Amsterdam?' zei Grada. 'Na,
dat za’k ow vertellen. Vannacht was ik merakels drok
in ’t heufd, doar kon’k neet van slaopen. Ton’k
uutendeleke slepe, dreumen ik iets wonderbaarleks.
Ik heurdn zo’nne vrendeleke stemme dee mi-j zei:
'Engelbert, gao naor Amsterdam naor de Ni-jmarkt en
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inklommen. Hee was meu en had honger ton e
thuuskwam. Grada zuchten ens depe, ze was extra
bli-j dat e d’r weer was op dizzen mooien
veurjoarsdag en doarbi-j ok nog eur verjeurdag.
Engelbert pakken de schuppe en ging drekt naor den
hof um doar te gaon graven. 'I-j meugt van geluk
spraeken dat ik dee schuppe neet verkocht hebbe um
an geld te kommen, zoas zovöl ander spul in huus', zei
Grada. Schuddend met eur heufd bekek ze hoo
Engelbert an ’t äözen was tötdat ziene schuppe op
iets hards stoten. Doar kwam ne grote holten kiste
naor bovven, zwart van de modder. ‘t Deksel ging d’r
af. Wat ze ton allemaole zag, doar was ze stille van:
zilveren en golden munten, halskettens van zilver
moar ok van massief gold.

4 mei bijeenkomst
Op 4 mei vindt de Nationale Herdenking plaats en
wordt er in heel Nederland herdacht. We staan stil bij
on-vrijheid. Daarnaast zijn er door het jaar heen herdenkingen waar specifieke groepen slachtoffers of
bijzondere gebeurtenissen worden herdacht.
In Lichtenvoorde is, om 19.00 uur, de jaarlijkse 4 mei
bijeenkomst in de Bonifatiuskerk. Met mensen met
een heel veel verschillende levensachtergrond zoeken we hier de verbondenheid met het verleden en
staan stil bij hen die het leven lieten en we staan stil
bij het heden en de toekomst. ‘Opdat wij niet vergeten, opdat wij niet herhalen’.

'Potverdikkemi-jhale', sprak Engelbert dankboar. 'Dee
vrendeleke stemme in mienen dreum hef dus toch de
woarheid esprokken! Wi-j könt dit allemaole te gelde
maken. Moar eerst, Grada, hange ik ow dizzen
schitterenden golden halsketten umme veur ow
verjeurdag'. Hee gaf eur ne dikken smok, den had ze
wal verdeend, ziene lieve vrouwe. Ton pas vertellen e
wat e belaefd hadde in Amsterdam. Grada droog
wieter den helen verjeurdag in huus de mooiste
halsketten uut de kiste. ’t Was zo’nne bezundere
verjeurdag den eur wieters eur hele laeven zol
heugen.
Umdat Engelbert en Grada helemaol thuus waren in
de parochie en ok in ‘t naoberschap, schonken ze een
groot bedrag an de diaconie. Van de rest van t geld
leten ze zich een baeter huus bouwen, woar de
dakpannen neet lekken en de deuren en ramen gin
tocht deurleeten.
Zee laefden doar nog lange vrolek, tevraene en
gelukkeg met zien allen.
Ina Brethouwer

Oorlogsmonument aan de Dijkstraat
(foto: Hans Hinkamp)
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Laten we denken…
Zullen we samen nadenken?
Terugdenken
aan de dingen uit een andere tijd
Zolang we nog herdenken,
raakt dit nog niet kwijt.

Hemelvaart

Zullen we samen herinneren?
Bedenken
hoe het verleden onze toekomst bepaalt.
Het altijd blijven proberen,
ook als we zijn verdwaald.
Zullen we samen niet vergeten?
Niet meer wegdenken
wat er is gebeurd.
Maar leren beseffen te weten,
tot ons verleden verkleurt.
Ik kan mij voorstellen dat iemand atheïst word als hij
op aarde om zich heen kijkt, maar als zij/hij naar boven kijkt en dan kan zeggen ‘Er is geen God’, kan ik
niet begrijpen!
Abraham Lincoln

Laten wij samen denken,
leven in de stilte.
Laten we naar elkaar luisteren,
leven met onze tranen.
Laten we samen hopen,
dat wij hier altijd stil bij blijven staan.
Marijn Sterre Huijers
16 jaar, Amsterdam
Bron: 4en5mei.nl

Open Hemel
Een open hemel
God gaf Zijn Zoon
de Redder der wereld
voor mensen als wij,

Een open hemel
bij het open graf.
Het is volbracht
de straf is gedragen.

Een open hemel
de boodschap gebracht;
“geef Hem je hart
en word vrij”.

Een open hemel
toen Hij van ons ging,
om plaats te bereiden
in het hemels huis

Een open hemel
toen Hij werd gedoopt
en God sprak
van Zijn welbehagen.

Een open hemel
geeft ons vrije toegang
als Jezus ons zegt:
“welkom thuis”.
Bron: gedichtensite.nl, Jannie de Paauw
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Ook sprak ze de hoop uit dat het met onze zieke gast
goed mag aflopen.

Protestantse Vrijwilligers Groep
Maandagmiddag 16 april, onze middag voor de ouderen, begon met een heerlijk zonnetje en een goede
opkomst. Maar plotseling veranderde de situatie: één
van de gasten werd onwel nog voordat mevrouw De
Bruijn de middag had geopend.
Er werd snel hulp gezocht en na onderzoek werd de
patiënt met de ambulance naar het ziekenhuis vervoerd. Na een korte uitleg over de situatie aan de
aanwezigen besloten we de middag te beginnen met
thee en koffie. Daarna opende mevrouw De Bruijn de
middag met het lezen van
Romeinen 2 : “Overwinnen” en daarna gebed.
Samen zongen we gezang 477.
Hierna werd mevrouw Deunk welkom geheten als
spreekster op deze middag. Zij stelde zich voor door
te vertellen over haar werk als zorgmedewerker op
het Hoge Veld in Aalten. Wat zij vooral belangrijk
vond was het aandacht hebben voor de patiënten .
Die aandacht noemde zij: “Fruit voor de zieken”.
Doordat ze verschillende gebeurtenissen met humor
wist te vertellen was er gelukkig al snel een positieve
sfeer. Vooral over haar eigen belevenissen was ze
heel open. Hoe ze de eerste computerlessen had
doorstaan. Wat was een muis? En een cursor? Zij had
er nooit van gehoord vond het maar erg ingewikkeld!
Velen herkenden wel iets in haar verhaal. Daarna het
verhaal van rijlessen op latere leeftijd!! Oh oh hoe
kom ik ooit aan een rijbewijs. Het koste haar de nodige hoofdbrekens. Maar het is allemaal gelukt en vandaag is ze zonder begeleiding in Lichtenvoorde gekomen. Alles werd met heel veel zelfspot verteld
waardoor ze veel van zichzelf liet zien. Daardoor veranderde de enigszins bedrukte stemming gelukkig.
Hierna een pauze voor een drankje en een praatje
met elkaar.
Na de pauze vervolgde ze haar voorstelling als een
(verkleedde) erftante die het één en ander had weg
te geven.
Zij kwam haar neven en nichten bezoeken en had
voor bijna iedereen een erfstuk meegenomen. Er
werden personen naar voren geroepen (in de functie
van neef of nicht) om een gift in ontvangst te nemen.
Niet alle neven en nichten kende zij nog. Dan was
haar vraag: ben je soms te lang niet meer bij me geweest? Maar iedereen kreeg wel een aandenken van
haar. Het waren meest lachwekkende voorwerpen.
Een hoedje, grote zonnebril, onderjurk met veel kant,
po met deksel enz. Daarbij steeds een wens voor de
ontvanger. Het werd daardoor een vrolijk en hilarisch
einde van deze middag.
Mevrouw De Bruijn bedankte haar hartelijk voor haar
positieve bijdrage en overhandigde haar een mooi
boeket bloemen en een enveloppe met inhoud.

Voor het laatste samenzijn van dit seizoen verwachten we iedereen op
28 mei a.s. bij restaurant Beneman in Vragender.
Willen de ouderen die geen vervoer kunnen regelen
zich melden bij het bestuur. Er wordt dan voor gezorgd dat u gebracht wordt naar Vragender. U moet
dan om 13.45 uur aanwezig zijn in de Johanneshof.
Aan- of afmelden kan nog tot 20 mei.

Namens alle medewerkers een hartelijke groet
Annie Bosman

Afsluiting PVG-seizoen
28 mei om 14.00 uur
in zaal Beneman te Vragender
Opgeven bij mevrouw Kip

PKN Solidariteitskas 2018
Medio mei a.s. ontvangt u weer het jaarlijkse verzoek
voor uw bijdrage ad € 10,- aan de Solidariteitskas van
de PKN. Hiervan is de helft voor ons eigen gemeente
en de helft voor de Solidariteitskas van de PKN.
Deze jaarlijkse bijdrage aan de Solidariteitskas was
bij de Hervormde leden al sinds mensenheugenis
heel gewoon, in vroeger tijden als bijdrage Generale
Kas. De Gereformeerde leden kenden dit niet.
Bij de landelijke kerkhereniging in 2004 tot PKN
werd het besluit genomen deze bijdragewerving
voor de Solidariteitskas weer een speciale plaats te
geven en u hiervoor jaarlijks een verzoek te sturen.
Het gevraagde bedrag per lid/dooplid is toen ook op
€ 10,00 gesteld en is dus nog steeds ongewijzigd.
De Solidariteitskas kan een extra steuntje geven aan
kerkgemeenten die incidenteel voor grote uitgaven
staan, denk o.a. aan restauraties van kerkgebouwen.
Destijds bij het langlopende restauratietraject van
ons kerkgebouw van 1991-2006 zijn uit de Solidariteitskas ook meerdere bijdragen ontvangen.
Dus gewoon uit solidariteit.
Van harte aanbevolen !
Namens college van kerkrentmeesters
Frits van Lochem , penningmeester
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uit hout prachtige granaatappels en lotusbloemen (1
Koningen 7:19) voor de tempel en componeren lofliederen voor het koor.

Pinksteren – feest van levenskunst
Niet vertrouwd met de ragfijne onderscheidingen
binnen hetzelfde kerkgenootschap, werkte het enigszins op mijn lachspieren. In de Hervormde kerk waar
ik voorging waren twee ochtenddiensten. Op de
Avondmaalstafel stonden kleurige bloemen, die echter na de dienst direct verwijderd werden. De zwaardere variant die aansluitend de lof en schoonheid van
de Eeuwige bezong, meende dat zo’n frivool boeket
maar afleidde van het ‘hogere’.

Kunst hoeft trouwens niet altijd ‘mooi’ te zijn, want
de Eeuwige heeft zich niet teruggetrokken in de
kitsch van de Trump-tower. Er is immers nog steeds
niet afgerekend met alle chaos, de schepping is niet
af! Daarom, zo schrijft de apostel, neemt de Geest
ook het zuchten en kreunen over van het stervende
Great Barrier-rif, de laatste berggorilla’s en de nabestaanden van terreurslachtoffers. Rond de Avondmaalstafel van de kerk in Plötzensee (Duitsland)
heeft de kunstenaar Alfred Hrdlicka de inktzwarte
werkelijkheid van de concentratiekampen verbeeld.
En nooit zal ik het haast niet aan te horen Auschwitz
Oratorium van Penderecki vergeten.

‘Calvinisten haten schoonheid’, zei een chagrijnige
Anglicaan eens tegen mij. Het is de oer-protestantse
beduchtheid voor de verbeelding en de artistieke
expressie. Misschien is dat ook wel één van de oorzaken waarom Pinksteren er bij de meeste protestanten zo stiefmoederlijk af komt. De Geest is ontregelend, niet vast te leggen in kerkelijke en liturgische
kaders.

Pinksteren laat het niet alleen tochten in het huis van
de kerk, maar ook in het wereldhuis. Door de menselijke wanorde waait een scheppende bries die mensen raakt en dromen doet dromen, huilen en danken.
Geen dictatuur houdt dat eronder. Kunst is geen
plaatje of muziekje bij een praatje, maar expressie
van een onstilbaar verlangen naar bevrijding. Het is
taal voor waar geen woorden voor zijn, verbeelden
wat nog niet bestaat, verklanken wat nog ongeboren
was. Het is soms balanceren tussen kitsch en kunst,
sentimentaliteit en ontroering, gemakzucht en discipline.

In dit verband moet ik aan professor Berkhof (19141995) denken die opmerkte dat Pinksteren het feest
is waarop we de ramen open zetten. Het gaat dan
wel tochten, maar waar de Geest waait krijgen we
ook frisse lucht! In het scheppingsgedicht (Genesis 1)
is de Geest een levenwekkende stormwind die de
‘chaos schiep tot mensenland’. Een levenskracht die
zich niet onbetuigd laat volgens de Psalmen. Als God
zijn ‘adem’ (geest) even zou inhouden (Psalm 104:29
en 30), legde heel de schepping het loodje. En wat
heeft God er een gein in gehad om alles te maken!
Een regenboog van bloemenpracht en spiegelende
meren, maar ook ‘rare’ beesten, nijlpaard en krokodil, fruitvliegje en koningsadelaar. Als die creatieve
kracht mensen kust móeten ze er wat mee. Ze maken
danspasjes, slaan op trommel en tamboerijn, snijden

Met Pinksteren worden we van onze sokken van traditie en ‘doe maar gewoon’ geblazen. Ja, je kunt de
bloemen uit de kerk verbannen, maar niet verhinderen dat kerkgangers opbloeien en dromen gaan dromen. ‘Arme mensen verdienen schoonheid’, zei een
bisschop in een verpauperde Londense wijk. Want
alleen in een creatieve omgeving leren mensen levenskunst. Ontdekken ze waartoe we op aarde zijn.
Bron: redactieservice, Rob van Essen
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Café Doodgewoon

Afscheidsreceptie ds. Gijzel drukbezocht
“Je zal hier maar dominee zijn” riep hij uit, toen hij
tijdens een dagje uit met vrienden het pittoreske
protestantse kerkje en het nabijgelegen kasteel van
’s-Heerenberg zag. Toen er niet lang daarna een vacature was, solliciteerde hij.
Hij roemt de gastvrijheid en de saamhorigheid van
het mooie Montferland. Maar is dat eigenlijk niet
logisch als je je, de Gijzels kennende, van meet af aan
zo opstelt zoals wij in Lichtenvoorde ook van hen
gewend waren? Bij dominee Frans Gijzel en zijn
vrouw Jet stond de deur immers altijd wijd open.

Wat is een Café Doodgewoon?
Café Doodgewoon is een ontmoetingsplek in Oost
Achterhoek waar thema’s over palliatieve zorg besproken worden.
Het is een trefpunt voor mensen met een levensbedreigende ziekte, hun familie, vrienden en andere
belangstellenden. Het netwerk palliatieve zorg OostAchterhoek heeft het initiatief genomen om deze
avonden, net als op veel plaatsen in ons land, ook in
de gemeente Oost Gelre te organiseren.
Er zijn altijd meerdere ervaren vrijwilligers en hulpverleners aanwezig: geestelijk verzorgers, medewerkers van hospice de Lelie en VIT- hulp bij mantelzorg.

Een prachtige zondag in maart. Het was een drukte
van jewelste op de afscheidsreceptie in zalencentrum
de Gracht. Je zal hier maar ceremoniemeester zijn.
Een programma tjokvol met toespraken, waaronder
die van hun eigen zoon. Zonder uitzondering welgemeende woorden waarin de emeritus en zijn vrouw
lovend werden toegesproken. En zodra de ceremoniemeester na een aantal speeches een korte pauze
afkondigde ontstond er prompt weer een stormloop
op onze Frans en Jet. Uitbundige begroetingen, “hoe
gaat het met jou?” , weet je nog …
Aan de ceremoniemeester de schone taak om hierin
de balans te vinden.

Over pijn en ziek zijn
Pijn is een veel voorkomende klacht in de palliatieve
fase, die vraagt om een zorgvuldige benadering.We
horen vaak de uitspraak: ‘Het is tegenwoordig niet
meer nodig om pijn te hebben’. De ervaring leert dat
dit lang niet altijd haalbaar is vanwege de vele aspecten die meespelenbij pijn en pijnbeleving in de palliatieve fase. Het lijden aan pijn wordt door veel factoren beïnvloed en vraagt daarom een brede aanpak.
Welke soorten pijn zijn er en wat is er, metof zonder
medicatie, tegen te doen.

Van alle kanten waren ze gekomen, vanuit zijn eerste
gemeente Uithuizen, uit Winterswijk en uit Tricht.
Ook de plaatselijke gemeenschap bleef niet achter.
Vertegenwoordigers van de oecumenische gespreksgroep, de buren van de Ettemastraat in Zeddam, het
schuttersgilde en vele anderen.
En ook Lichtenvoorde was ruimschoots vertegenwoordigd. Addy van Vliet sprak prachtige woorden,
refererend aan het tijdperk Gijzel, toen zij scriba was.
Namens onze gemeente is een bedrag van
€ 100,-, (waarvan € 50,- vanuit de diaconie) gedoneerd aan het ds. Gijzelfonds dat bedoeld is voor
kinderen waarvan de ouders een ondersteuning krijgen van de voedselbank Montferland.
Als u dat ook wilt ondersteunen kan dat door een
bedrag over te maken op het rekeningnummer van
het CvK NL16RABO0326364706 o.v.v. ds. Gijzelfonds.

Voor iedere bezoeker ligt het themaboekje ‘Wat kun
je doen als je pijn hebt?’ klaar.Er is volop gelegenheid
voor het uitwisselen van ervaringen en het stellen
van vragen.
Gastspreker
Anita Sieljes, gespecialiseerd verpleegkundige oncologie en palliatieve zorg Sensire
Wanneer
Thema
Waar
Tijd

maandag 7 mei 2018
Over pijn en ziek zijn
Kaasboerderij Weenink,
Eimersweg 3, 7137 HG Lievelde
Inloop vanaf 19.30 uur,
het programma begint om 19.45 uur
en eindigt rond 21.00 uur.

Voorafgaand aan de receptie was er een dienst om
13.15 uur in de katholieke Pancratiuskerk.
Uit oecumenisch perspectief, maar ook omdat die
kerk wat ruimer is dan een van de twee eigen kerken.
Wat ingetogener maar niet minder druk bezocht. Een
prachtige dienst. Helemaal Frans.
Het feest der herkenning!
Rinus te Kronnie
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Steun en gebed
Daniel Loh doet een beroep op christenen in andere
landen om de Chinese kerken te steunen bij de verkoop en verspreiding van bijbels. ‘Er is geld nodig
voor papier om bijbels te drukken. Er is nog steeds
veel vraag naar betaalbare bijbels, terwijl de buiten-

Bijbelverkoop in China aan banden
Begin april kwam uit China het bericht dat de Bijbel
vanwege overheidsmaatregelen niet meer te krijgen
was in webwinkels. Ook zou de overheid plannen
maken voor een eigen bijbelvertaling. De Bijbel is nog
steeds te koop in China, maar Daniel Loh van het
China Partnership en Joyce van de Veen, hoofd Buitenland van het NBG, maken zich wel zorgen.
De Chinese regering haalt sinds kort de touwtjes
strakker aan door oude regels nieuw leven in te blazen. Volgens die regels mogen webshops geen bijbels
verkopen, en dat geldt ook voor niet aan een kerk
verbonden boekwinkels.

landse steun in de afgelopen jaren is teruggelopen.’
Ook roept hij namens de Chinese kerken op tot gebed
voor de christenen en de bijbelverspreiding in China.
Namens de werkgroep van het N.B.G.
Ineke Beestman-Hoitink

Kerkelijke bijbelverkoop
Daniel Loh van het China partnership – de samenwerkingspartner in UBS-verband in China – vertelt
dat het drukken en verspreiden van de Bijbel werd
toegestaan door de overheid vanaf eind jaren 1980.
Bijbels mochten alleen worden gepubliceerd en verkocht door bij de overheid geregistreerde kerken.
Iedereen kan dus sinds die tijd een bijbel kopen bij
zo’n kerk; dat gebeurt momenteel in zo’n 600 kerken
verspreid over heel China. De toestemming van de
overheid gold uitsluitend voor het verspreiden van
bijbels in christelijke kring en gedrukt bij Amity Press
in Nanjing. Toch zijn ook niet-kerkgebonden boekwinkels en webshops in de loop van de tijd bijbels
gaan verkopen. Eerder verbood de regering enkele
niet-kerkgebonden boekwinkels al om daarmee door
te gaan, maar de webshops werden nog ongemoeid
gelaten. Daar is nu dus een eind aan gekomen.

Kledinginzameling
Zaterdag 26 mei vindt er weer een kledinginzameling
plaats van 09.00 tot 12.00 uur in de Ni’je Wehmerhof,
Rentenierstraat 20.

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.

Vertaling
Geruchten dat de Chinese overheid aanstuurt op een
nieuwe Chinese bijbelvertaling leiden tot vraagtekens
bij Joyce van de Veen. ‘De bestaande Chinese vertaling in het Mandarijn dateert uit 1919 en is verouderd. Kerken en theologen vragen de laatste jaren
om een nieuwe vertaling. Het kan zijn dat de overheid alleen maar wenst dat de vertaling aansluit bij
de Chinese taal en cultuur, zoals dat voor elke bijbelvertaling geldt. Dat is geen probleem. Maar als het
zou betekenen dat de inhoud van de Bijbel moet
worden aangepast aan wat de Chinese overheid toelaatbaar vindt, kunnen de bijbelgenootschappen daar
niet mee instemmen.’

Hoe werkt het?
Bel één van de onderstaande chauffeurs. Het kan zijn
dat die om wat voor reden dan ook niet kan. Bel dan
een ander. Bel niet automatisch degene die bovenaan staat. Het is wellicht handiger iemand te bellen
die niet te ver bij u uit de buurt woont.
De heer G. Koster
tel. 48 81 68
De heer C. Langbroek tel. 37 30 28
De heer S. Tamminga tel. 37 27 52
Wilt u ook wel eens rijden voor een medegemeentelid? Geef het dan even aan mij door.
Namens uw diaconie,
Hillie Ikink-Lankamp, tel. 377300
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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 3 juni 2018. Kopij
moet uiterlijk maandag 21 mei 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. vacature
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 6 mei
10.00 uur ds. J.J. Hinkamp
welkom: de heer Te Kronnie
deurcollecte: missionair werk en kerkgroei
donderdag 10 mei
hemelvaartsdag - geen kerkdienst
zondag 13 mei
10.00 uur ds. J.J. Hinkamp
heilig avondmaal
welkom: de heer Schutten
deurcollecte: koffie Johanneshof
zondag 20 mei
eerste pinksterdag
10.00 uur ds. J. J. Hinkamp
welkom: de heer Tamminga
deurcollecte: pinksterzendingsweek
zondag 27 mei
10.00 uur ds. F. van Keulen uit Winterswijk
welkom: de heer Bijker
deurcollecte: pastoraat
zondag 3 juni
10.00 uur ds. J.J. Hinkamp
welkom: de heer Geessink
deurcollecte: plaatselijk kerkenwerk

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