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Een kind verbreekt het ritme van de tijd
Het licht verslindt het donker van de nacht
als God zijn lang beloofde woord vervult,
het eeuwenlange groot geheim onthult
wat bijna niemand ooit nog had verwacht.
Een Kind verbreekt het ritme van de tijd,
de nacht was lang, maar licht breekt stralend door,
de woorden van het hemels engelenkoor
gaan klinken in Gods schepping wereldwijd.
Hij roept ons op de weg met Hem te gaan,
te lopen met het oog op Hem gericht,
leunend op Hem in wankel evenwicht,
Hij is het licht dat schijnt in ons bestaan.
Bron: gedichtensite.nl, Jan Mul

Hier een deel van de tekst uit Prediker 3.
1. Er is voor alle dingen een moment en voor alle
dingen onder de hemel is er een tijd.
2. Er is een tijd om geboren te worden en er is een
tijd om te sterven.
Er is een tijd om te planten en er is een tijd om
uit de grond te trekken.
3. Er is een tijd om te doden en er is een tijd om te
genezen.
Er is een tijd om af te breken en er is een tijd om
op te bouwen.
4. Er is een tijd om te huilen en er is een tijd om te
lachen.
Er is een tijd om te treuren en er is een tijd om
te dansen.
5. Er is een tijd om stenen weg te gooien en er is
een tijd om stenen te verzamelen.
Er is een tijd om te omhelzen en er is een tijd om
afstand te houden.
6. Er is een tijd om te zoeken en er is een tijd om te
verliezen.
Er is een tijd om te bewaren en er is een tijd om
weg te gooien.
7. Er is een tijd om te scheuren en er is een tijd om
dicht te naaien.
Er is een tijd om te zwijgen en er is een tijd om
te spreken.
8. Er is een tijd om van iemand te houden en er is
een tijd om iemand te haten.
Er is een tijd voor oorlog en er is een tijd voor
vrede.

Een tijd om te huilen
“Uithuilen en opnieuw beginnen”, zei iemand
pas tegen een ander die gezakt was voor een
examen. Maar wat is dat uithuilen eigenlijk?
Hoelang wil iemand dat? En hoelang mag dat
van de omgeving? Mag het sowieso wel van
diezelfde omgeving?
Pas een klein meisje die onbedaarlijk huilde. Groot
verdriet. Trok zich niets aan van die hele omgeving.
De hele Jumbo mocht het meebeleven. Mocht haar
tranen zien, haar gejammer horen. Of eerder dat
jongetje van wie de ballon knapte. Groot verdriet.
Iedereen mocht erin delen. Niks van ‘’ jongens huilen
niet”. Hij huilde. Tranen met tuiten. Was even ontroostbaar.

“Gek eigenlijk“ , denk ik. Een kind dat huilt vinden we
heel gewoon. Daar kijken we vertederd naar. Of we
lopen er zonder te kijken langs. Maar o wee als een
volwassene huilt. Dat geeft een ongemakkelijk gevoel
soms. Laat staan dat je zelf moet huilen. Nog ongemakkelijker misschien. En toch is huilen zo gek nog
niet. Sterker nog, het heeft een reden. Een reden
waardoor. En een reden waarvoor.

Wat me opvalt is dat er staat een tijd. En nergens
staat hoe lang die tijd is. Die tijd zal duren zolang als
nodig is. Heeft iemand nog meer tijd nodig om te
huilen? Dat kan. Om te zoeken? Kan ook.
Dat brengt me van het waardoor iemand huilt naar
het waarvoor iemand huilt.
Ooit troffen me deze woorden uit een preek van dominee Hans Hinkamp Iemand die niet huilen kan verdrinkt van binnen. Daarvoor is er een tijd om te huilen. Om het hoofd boven water te houden. Natuurlijk
wens ik iedereen ook veel tijd om te lachen, op te
bouwen en lief te hebben.

De reden waardoor kan iets kleins zijn. Maar ook iets
groots. Meestal iets verdrietigs. Een ruzie met iemand die belangrijk voor je is. Verlies van iemand die
je lief is. Geen einde aan het uithuilen. Hoe zal je
opnieuw beginnen? Het zinnetje ‘uithuilen en opnieuw beginnen’ komt voorlopig in jouw woordenboek niet voor. Slaat helemaal nergens op. Dagen zou
je willen huilen. Tot je tranen op zijn. En dan nog.
Een tijd om te huilen. Vijf woorden bovenaan deze
bladzij. Zoals je ze vindt in het Bijbelboek Prediker.
Prediker, een boek waar veel over geschreven is en
nog steeds geschreven wordt. Was het inderdaad
koning Salomo die het schreef of iemand anders?
Werd het in de 3e eeuw voor Christus geschreven of
veel eerder? Niet belangrijk vind ik. Ik kijk liever naar
de inhoud. De boodschap die er mogelijk in zit. Ik
denk niet dat het bedoeld is als: het geet zoals het
geet, en het kömp zoals het kömp. Ik denk wel dat
Prediker behoorlijk wat levenservaring had en goed
om zich heen gekeken en geluisterd heeft. Om tot
de conclusie te komen dat er ook een tijd is om te
breken, te haten, te doden zelfs. Hoe wonderlijk
klinkt dat!

marja
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Pastorpraat ds. Hinkamp
Balans! Misschien wordt het wel één van de
bepalende woorden voor het nieuwe jaar: balans. Wie wil er nu niet (in reclametermen) ‘in
balans zijn’?

Maar ondanks een stevige wetenschappelijke basis
(op de middelbare school een lespakket met wiskunde 1 en 2, natuurkunde, scheikunde en biologie) laat
ik mij in de praktijk meer leiden door mijn gevoel, dan
door alles cijfermatig op een rijtje te zetten. Want als
je geen plezier of voldoening meer kunt vinden in de
dingen die de agenda vullen dan slaat de balans om
naar negativiteit. En dát lijkt me niet echt wenselijk.

Wat mijzelf betreft merk ik dat met de achterliggende
feestdagen en de goede gaven van kerstpakketten de
balans toch in een wat verkeerde richting doorslaat.
Het was weer ouderwets rennen en vliegen, met alle
drukte rond de kerstperiode. Maar met al dat rennen
schiet dan het andere rennen er wel wat bij in. Dus...
op zoek naar wat meer balans!

In trainingen of bijscholingen komen, als het gaat om
‘balans vinden’ veelvuldig de opmerkingen ter sprake: ‘Wat zijn de dingen die je energie kosten en wat
zijn de dingen die je energie geven?’ Ik kan er eerlijk
gezegd niet zoveel mee. Want een gesprekje, soms
zomaar op straat of ergens onder de koffie, kan net
zo goed en evenveel energie geven als een geslaagde
Kerstnachtviering of Christmas Carols, terwijl de inspanning en de tijdsbesteding niet te vergelijken zijn.
Balans vinden... het is geen wiskunde!
Balans vinden. Je kunt er heel veel over zeggen maar
het belangrijkste in het kerkenwerk is toch dat geloof
ons kan helpen om in balans te blijven, of om meer
balans te vinden. En dan gaat het niet over een urenverdeling of een dagvulling maar om een levenshouding! Geloof kan soms nét dat gewicht aan het leven
toevoegen om in balans te blijven als we uit evenwicht raken. Noem het maar het mysterie van het
geloof. Of de kracht van God. Of de Heilige Geest. Of
opstanding. Kerkdiensten kunnen daarbij een spiegel
voorhouden. Hoe sta je in het leven? Hoe ga je om
met anderen? Welke betekenis zou die ‘nieuwe wereld van God’ kunnen hebben voor onze wereld?
Gesprekken met elkaar, contact, ontmoeting, het
delen van je vragen of zorgen kunnen helpen om een
betere balans te vinden. Ook dáár zijn we kerk voor.

Maar ook in het kerkenwerk gaat het om het vinden
van een goede balans. Dan mag je denken aan de
balans tussen inzet voor ouderen en bijvoorbeeld het
jeugdwerk. Of de balans tussen bijzondere kerkdiensten en grotere activiteiten (zoals een Kerkproeverij,
Passion Lichtenvoorde, Top2000-dienst) en kleinschalige of meer ingetogen vieringen of activiteiten. Hoeveel tijd of energie moet je ergens aan besteden in
verhouding tot wat het ‘oplevert’? Moet je daarbij
dan rekening houden met voor hoeveel personen die
inspanning ‘loont’? Ingewikkelde vragen! De kerk als
bedrijf?

Balans dus! Een belangrijk woord.
En om mee te helpen om als kerk
in balans te blijven kan iedereen
binnenkort een steentje bijdragen. Zo’n 45 vrijwilligers gaan
weer op pad voor een goede balans (ook een noodzakelijke balans!): Kerkbalans.
De uitkomst bepaalt mede wat er wél of
niet mogelijk is. Als we een goede balans weten te
vinden hoeven we dáár in ieder geval niet door uit
het evenwicht te raken. Van harte aanbevolen. En zeg
nou zelf: wie wil er nu niet ‘in balans zijn’?

Toch ontkom je in het kerkenwerk niet helemaal aan
een soort ‘kosten-baten’ analyse. Want je wilt wel op
een verantwoorde manier kerk kunnen zijn én blijven. Ook al horen we in de Bijbel regelmatig over het
woord eeuwigheid voorlopig is onze tijd beperkt, tot
24 uur per dag en zeven dagen in een week. Het zal
straks zeker ter sprake komen bij een jaarlijks voortgangsgesprek, met een kleine afvaardiging van de
kerkenraad. Balans dus! Samen in balans.

Met een evenwichtige groet, Hans Hinkamp
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Kerkelijk werker Gaatske Braam
2019 Is begonnen. De oliebollen, appelflappen en
nieuwjaarsrolletjes zijn door velen genuttigd. We
hebben elkaar afgelopen zondag na de dienst (6 januari) een gezegend nieuwjaar gewenst. Een nieuwe
periode ligt voor ons.
Het is een periode die voor enkele families onder
moeilijke en verdrietige omstandigheden is begonnen. Soms is het onbe-schrijfelijk wat mensen moeten meemaken. In zo’n situatie is het vaak moeilijk
die nabijheid van God te ervaren. Toch mag je erop
vertrouwen dat God er ook dan, op die moeilijke
momenten, bij is. De Advents-kalender van het Nederlands Bijbelgenootschap had als thema “Het
wordt licht.” Licht dat met de geboorte van Jezus is
gekomen.

Gebed van de maand
In deze rubriek altijd een bijzonder gebed. Deze keer
een gebed ontleend aan de woorden van Psalm 139.
Het is een gebed om Gods nabijheid. Heb je zelf een
gebed dat je raakt? Geef het aan ons door.

Marinus van den Berg verwoordt het zo:
“U kwam niet als een vuur in de nacht
dat vernielt
U kwam niet als een storm in de nacht
die verwoest
U kwam als een licht in de nacht
dat gezien wil worden
U kwam als een ster in de nacht
die gezocht wil worden
U kwam in een zachte bries
als troost voor wie lijden”
Dat deze woorden houvast mogen bieden.

Heer U kent mij
Heer, U kent mij door en door
U weet van mijn zitten en staan
En waar ik ook heen zal gaan
U bent bij mij en gaat mij voor.
Heer , U kent mij zoals ik ben
Voor U is niets van mij verborgen
U weet van mijn verdriet en zorgen
U kent mij beter dan ik mij zelf ken.
Heer, U weet mijn vele gedachten
U kent mijn woorden en mijn daden
Die soms geheel verkeerd ontladen
U alleen Heer, kunt ze verzachten.

Zondag 6 januari is er na de kerkdienst afscheid genomen van de heer Gerrit van Lochem als koster van
de Johanneskerk. Met mooie woorden en een insigne
werd hij bedankt voor zijn inzet.

Trouwe God, wil toezien op mij
En blijf mij steeds geheel omgeven
Wil mij leiden op de weg ten leven
Hou mij vast en ga mij niet voorbij

We leven mee met hen die geconfronteerd zijn met
lichamelijk ongemak, degenen die een medische ingreep moesten ondergaan, degenen die wachten op
een oproep voor een operatieve ingreep of wachten
op de uitslag van onderzoeken. Veel sterkte en geduld gewenst.
Dit wensen we ook degenen die lichamelijk steeds
meer in moeten leveren, de zieken thuis of in een
verpleeghuis en allen die om hen heen staan.

Bron: gedichtensite.nl, Fedde Nicolai

Met een bemoedigende groet,
Gaatske Braam
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Wij wensen alle jarigen, met familie en vrienden, een
gezellige en, indien mogelijk, gezonde verjaardag.
Moge onze wens samengaan met Gods onmisbare
zegen. Een gebaar van medeleven vanuit de gemeente, in de vorm van een kaartje of telefoontje, zal zeker welkom zijn.

Verjaardagen

04 februari

11 februari

15 februari

18 februari

19 februari

21 februari

22 februari

23 februari

3 maart

4 maart

Bloemengroet uit de kerk op zondag

de heer G.H. Rensink
Wilhelminastraat 15
7131 XN Lichtenvoorde
79 jaar

Met ingang van 1 januari 2019 kunnen de namen
van gemeenteleden die in aanmerking komen voor
een zondagse bloemengroet vanuit de kerk telefonisch worden doorgegeven aan mevr. N. Kip ( tel.
nr. 372467).

mevrouw W.J. Smeitink-ter Haar
Scheidingsweg 21
7137 PA Lievelde
78 jaar
mevrouw J.W. Bruins-Wesselink
Esstraat 55
7131 CT Lichtenvoorde
79 jaar
de heer G.J. Wissink
Planetenstraat 44
7131 HA Lichtenvoorde
78 jaar
de heer H. Hoogkamp
Muldershof 3
7135 TZ Harreveld
76 jaar
mevrouw G.J. ter Haar-Wassink
Middachtenstraat 41
7131 BB Lichtenvoorde
89 jaar
de heer C. Langbroek
Schatbergstraat 92
7132 AB Lichtenvoorde
75 jaar
mevrouw H.B. te Boveldt-Boukema
Esstraat 1a,
7131 CT Lichtenvoorde
76 jaar
de heer H. ter Haar
Bernard van Meursstraat 23
7131 XE Lichtenvoorde
81 jaar
de heer D.J. Batenburg
Wilhelminastraat 16
7131 XN Lichtenvoorde
75 jaar
mevrouw J.W. Wansing-Wissink
Wilgenstraat 6
7131 ZP Lichtenvoorde
80 jaar

In het verleden heeft mevr. R. Tieltjes deze taak
verzorgd, maar vanaf heden wordt deze taak dus
door mevr. N. Kip ingevuld.
Mevr. R. Tieltjes wordt hierbij voor haar inzet van
harte bedankt!

Overlijdensberichten
Op 21 november 2018 kwam er een einde aan het
leven van Margaretha Janne de Harder – Polderman.
Zes jaar geleden verhuisde ze van een kamer in Antoniushove naar zorgcentrum Huylckenstein in Bolsward. Daar was ze dichter bij haar dochter MarieAnne en Christien.
In de protestantse gemeente Lichtenvoorde (destijds
nog onder de vlag van de hervormde gemeente) verrichtte ze in samenwerking met ds. Gijzel, vanuit haar
eerdere professie als kerkelijk werker, de nodige jaren bijstand in het pastoraat. Zo kon ze van betekenis
blijven voor mensen. Ze gaf daarmee niet alleen zin
aan het leven van de mensen die ze bezocht, maar
ook aan haar eigen leven.
Na haar vertrek naar Bolsward zette de lijn van een
afnemende broze gezondheid, die hier al ingezet was,
zich door. Ze overleed op de leeftijd van 98 jaar. In de
uitvaartdienst in de Johanneshof was er een ontroerend en openhartig in memoriam door haar dochter.
Op 22 december 2018 is onverwacht overleden: Henk
Hillen, Schaarweg 6a, Vragender. Henk Hillen was lid
van onze kerkgemeenschap en overleed op de (te
jonge) leeftijd van 55 jaar. Het afscheid heeft plaats
gevonden in besloten kring.
Wij wensen zijn vrouw en kinderen en zijn moeder
heel veel sterkte met dit enorme verlies.
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- Kerk-tv
Een belangrijk discussiepunt.
De kernvraag is: willen we kerk-tv ja of nee. De kerkenraad beantwoordt deze vraag met ja.
Nu deze vraag tot een positief antwoord heeft geleid
komt de vraag op tafel: hoe. Er liggen twee voorbeelden voor. Varsseveld en Aalten. In Varsseveld komt
alleen het liturgisch centrum in beeld. In Aalten
wordt met meerdere camera’s veel meer in beeld
gebracht, waardoor de kerkgangers herkenbaar in
beeld komen. Als we deze laatste optie kiezen moeten er meer camera’s in de kerk komen. We hebben
nu één camera, die alleen het liturgisch centrum in
beeld brengt. De kerkenraad kiest voor de methode
Varsseveld.
De derde vraag is: wie mogen de beelden zien. Dit kan
variëren van alleen zij die aan huis gebonden zijn,
vrije toegang bij bepaalde diensten en de overige niet
tot alle diensten op een open kanaal. Diverse opmerkingen komen langs. Enkele zijn: maak je van deelnemers geen toeschouwers, het zien van onze kerk
geeft betrokkenheid, mensen schakelen naar onze
kerk omdat er beeld is, we kunnen mensen thuis oproepen om te komen, we mogen vertrouwen hebben
in ons kunnen en laten zien hoe leuk het hier is.

Kerkenraadsvergadering
van 28 november 2018
- Diaconie.
De begroting 2019 heeft ter inzage gelegen. Er
zijn geen reacties ingekomen. De kerkenraad
stelt de begroting vast.
Door de diaconie is een overzicht gemaakt van de
uitgaven in de periode 2014-2018, gesplitst in de
deelgebieden diaconaat, missionair werk en diverse.
Hieruit blijkt dat de uitgaven bijna verdubbelen in
deze periode en dat de uitgaven plaatselijk, regionaal
en landelijk toenemen en die voor wereldwijd af.
Onder diverse vallen de uitgaven voor o.a. PVG,
voedselbank en Oost-Europa Hulp.
- Kerkrentmeesters
De begroting 2019 heeft ter inzage gelegen. Er zijn
geen reacties ingekomen. De kerkenraad stelt de
begroting vast.
In het vorige kerkenraadsverslag is uitvoerig de nazorg kerkbalans 2018 aan de orde geweest. Even kort
ter herinnering. Er zijn een drietal brieven aangemaakt. 1. starters, 2. degenen, die dit jaar en vorig
jaar niet hebben gegeven en 3. de groep, die al heel
lang niet meer heeft bijgedragen. Het zijn vriendelijk
gestelde brieven, waarin we aangeven dat we graag
willen dat deze mensen lid blijven, maar dan wel
graag zien dat er ook een bijdrage komt. Voor degenen, die niet kunnen bijdragen, wordt een ander traject gevolgd.
Er zijn 106 brieven bezorgd en als reactie zijn 6 brieven met uitschrijvingen ontvangen. Hopelijk nemen
de overige mensen nu hun verantwoordelijkheid. Een
discussiepunt is of jongeren vanaf 18 jaar of 21 jaar
moeten worden benaderd. Het is nu gebeurd vanaf
18 jaar. Dit punt wordt nader besproken in de werkgroep communicatie.

Na discussie besluit de kerkenraad unaniem in te
stemmen met een open kanaal. Wel wordt afgesproken dat het een pilot is, die na een jaar wordt geëvalueerd.
Er kan nu worden gewerkt aan invoering.
Wilt u kennisnemen van kerk-tv in genoemde plaatsen dan kunt u kijken op www.kerkdienstgemist.nl.
- Jeugdwerk
De roosters voor de kindernevendienst en de oppas
zijn klaar. Er zijn mensen die alleen de kinderoppas
doen, die alleen de kindernevendienst doen en mensen die beide willen combineren. In dit laatste geval
brengt de koster de kinderen naar de juiste ruimte en
roept waar nodig de kinderen terug aan het einde
van de dienst.

- Ouderlingen
Er waren tot op heden twee potjes voor uitgaven
voor attenties/bloemen, beheerd door Ria Tieltjes en
Nonja Kip. Deze potjes worden vanaf 2019 samengevoegd en beheerd door Nonja Kip. U kunt bij haar uw
declaraties indienen.
Rinus te Kronnie gaat Joke Rouwhorst helpen met
bezoekwerk in wijk 5.

- Vacatures
Het is gelukt een nieuwe diaken en een nieuwe ouderling te vinden. Lianne Tieltjes zal worden bevestigd
als diaken en Trudy de Jongh als ouderling. De kerkenraad benoemt beiden met vreugde dat de vacatures ingevuld worden. De kerkrentmeesters zijn in
gesprek met een gemeentelid. Bij de ouderlingen
stopt Ria Tieltjes. Frits Schutten gaat door, zij het dat
hij i.v.m. kerkordelijke regels pas in 2020 mag worden
herbevestigd. Hij blijft diaken tot 1 juli 2019 en daarna mag hij na vijf maanden worden herbenoemd.

- Informatiegids
Er wordt gewerkt aan een nieuwe informatiegids. Het
moet een attractief, praktisch boekje worden. Een
visitekaartje.
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- Bij de kerkdiensten.
Er wordt tevreden teruggeblikt op de kerkproeverij
met een volle kerk en inhoudelijk een mooie dienst.
Ook de proeverij na afloop en de publiciteit waren
goed.
De eeuwigheidszondag ter nagedachtenis aan hen,
die ons dit jaar in de gemeente zijn ontvallen, was
eveneens een goede dienst met het aansteken van de
kaarsen door en voor de nabestaanden en de extra
kaars voor allen, die we niet willen vergeten. Ook is
de medewerking van de cantorij een mooie en zinvolle aanvulling. De formule is goed.
Op zondag 27 januari wordt aandacht gegeven aan de
feestelijke gebeurtenis dat Johan Meerdink 50 jaar
organist is in onze gemeente. Elders in dit blad vindt
u meer informatie.

ds. Hinkamp luidt klokken voor de kerk
Op zaterdag 19 januari om 13.00 uur luidt ds. Hans
Hinkamp de klokken van de Johanneskerk. Zo luidt hij
letterlijk de Kerkbalans in, een actie om binnen de
kerk een financiële bijdrage op te halen. Dankzij
Kerkbalans kunnen kerkgemeenschappen functioneren en kunnen zij hun maatschappelijke functie blijven vervullen. De opbrengst is daarbij bestemd voor
de eigen plaatselijke kerkgemeenschap. De actie
loopt van 19 januari tot 2 februari 2019.
Kerkbalans is een landelijke campagne en initiatief
van de Protestantse Kerk in Nederland, de RoomsKatholieke Kerk en de OudKatholieke Kerk. De kerk
heeft een onmisbare plek in de samenleving. Voor de
een is het een plek waar je samenkomt, waar je geïnspireerd wordt of vrienden ontmoet. Voor de ander
een plek waar je het leven deelt en rust vindt.
Door de klokken te luiden, vraagt de protestantse
gemeente Lichtenvoorde aandacht voor het belang
van de kerk. Ds. Hinkamp: “We luiden de klok voor
Kerkbalans om te laten weten dat kerken veel te bieden hebben. In onze kerkgemeenschap is iedereen
van harte welkom en kan iedereen zich thuis voelen.
We proberen activiteiten aan te bieden die laten zien
dat we op een eigentijdse manier kerk willen zijn,
zoals een kerkproeverij en onze Top2000 kerkdienst.
Daarnaast is er ook veel aandacht voor pastoraat en
maatschappelijke werk. Wie meer wil weten kan op
onze website en op facebook meer te weten komen".

- Passion Achterhoek
De Passion Lichtenvoorde wordt in 2019 uitgelegd
naar Passion Achterhoek met veel tamtam eromheen,
een grotere locatie in Lichtenvoorde met 1000 plaatsen en meer muzikanten en spelers in regionaal verband. De kerkenraad stemt in met het beschikbaar
stellen van een maximale bijdrage van € 1500.-.
In de rondvraag komt nog aan de orde dat de vrijwilligersavond zal zijn op 15 februari 2019.
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.

Op
tientallen
plaatsen door heel
Nederland klinken
tegelijk de kerkklokken om samen
stil te staan bij de
positie van de kerk
in de maatschappij. Dus als u zaterdag 19 januari,
om 13.00 uur, de
klok hoort luiden
dan weet u nu
waar de klepel
hangt!

Namens de kerkenraad
Flip de Bruijn, notulist
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Deurcollectes januari

De diaconie heeft het volgende project ondersteund:

6 jan. De Bondgenoot

Stichting Anak Bangsa

13 jan. Plaatselijk pastoraat

Ruim 1 op de 10 kinderen in Indonesië is kansarm, zij
worden door de slechte economische situatie gedwongen om hun ouders te helpen overleven. Hierdoor belanden veel kinderen op straat met het gevaar op ziektes, mishandeling of in het ergste geval
seksueel misbruik.
Om te voorkomen dat deze grote groep vergeten
kinderen op straat belandt heeft Anak Bangsa voor
hen een speciaal programma opgezet. Anak Bangsa
believes in the power of education! Goed onderwijs is
de basis voor het creëren van een goede toekomst
van elk kind, families, generaties en zelfs
landen. Door middel van onderwijs geeft Anak
Bangsa deze kansarme kinderen gereedschap mee
om een goede toekomst voor zichzelf en hun familie
op te bouwen en de cirkel van armoede te
doorbreken.

20 jan. Onkostenbeperking Top2000 dienst
27 jan. Jeugdwerk JOP (PKN)
Duizenden jongeren spelen Sirkelslag
Tijdens Sirkelslag, een online spel van JOP (Jong Protestant) spelen kinderclubs, jeugdgroepen of schoolklassen via internet tegen andere groepen of klassen
uit heel Nederland. Kinderen voeren als groep uitdagende opdrachten uit en strijden met elkaar voor de
hoogste score. Het spel is een ideale manier om ongedwongen bezig te zijn met geloofsonderwerpen en
vervult in gemeenten vaak een missionaire rol. Samen meedoen aan Sirkelslag versterkt bovendien
teambuilding, groepsopbouw en het onderlinge vertrouwen in een groep.
3 febr. Werelddiaconaat (KIA)
Water staat Bengalen aan de lippen
In Nederland weten we dat wonen in een rivierdelta
gevaar met zich meebrengt. In Bangladesh leven miljoenen arme gezinnen op rivieroevers zonder dijken
die hen tegen vernietigende overstromingen kunnen
beschermen. Bij cyclonen en wervelstormen spoelen
huizen weg en loopt landbouwgrond onder. Samen
met lokale kerken kunnen we mensen voorbereiden
op rampen. We bouwen schuilplaatsen, stellen per
dorp evacuatieplannen op, trainen mensen om gewassen te verbouwen die goed tegen storm en zware
regens kunnen en bieden direct noodhulp na overstromingen.

Veiligheid en hechting spelen een cruciale rol in de
ontwikkeling van het kind. Opgroeien in een liefdevol
gezin ondersteund het kind in haar ontwikkeling.
Anak Bangsa werkt daarom met het programma
‘Family Care’. De kinderen wonen thuis bij hun
ouders of familie, maar worden ondersteund door
het team van Anak Bangsa. De kinderen volgen
kwalitatief goed onderwijs en leren vaardigheden om
hun kansen te vergroten voor een betere toekomst.

10 febr. Catechese en Educatie (PKN)
17 febr. Energie

De ouders hebben geen zorgen om de kosten hiervan
te dekken want onderwijs bij Anak Bangsa is geheel
gratis voor kansarme kinderen. Dit programma is
opgezet om niet alleen de kinderen, maar ook het
gezin te helpen. Het biedt mogelijkheden voor het
hele gezin om de cirkel van armoede te doorbreken.

24 febr. Kerkradio
Opbrengsten collectes november
4-nov. najaarszending (KIA)
7-nov. verwarming
11-nov. binnenl. Diaconaat (KIA)
18-nov. NBG
25-nov. eigen project diaconie

http://anakbangsafoundation.org/

€ 37,70
€ 26,40
€ 116,55
€ 51,00
€ 81,62
Namens de diaconie,
André Koskamp
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De dood leeft – voltooid leven

Gespreksavonden 2019 - Rad van gesprek

Met Leo Fijen
woensdag 20 en donderdag 21 februari
aanvang 20.00 uur in de Johanneshof

De laatste tijd zijn er telkens lezingen en onderwerpen rondom de dood. En steeds blijkt er best
veel belangstelling voor te zijn. Een voorbeeld
hiervan zijn de discussies over een wetsvoorstel
over ‘voltooid leven’.
Leo Fijen is eindredacteur en presentator van
het programma Kruispunt van de RKK en daarmee van het best bekeken religieuze televisieprogramma van Nederland. Ook is hij de schrijver van
boeken als 'Het jaar dat mijn vader stierf', 'Hoe word
ik gelukkig' en 'De ouders van Volendam'.

Wanneer doe je dat nu: zomaar in gesprek gaan met
anderen? Bij onze gespreksavonden kan het. Met
elkaar praten, nadenken en van gedachten wisselen
over thema’s of onderwerpen die je bezig houden.
We ruimen er twee avonden voor in. U kunt zelf kiezen welke avond u het beste uitkomt. Beide avonden
worden gehouden in de Johanneshof.
Nu klinkt het woord ‘gespreksavond’ voor sommigen
misschien wat zwaar of serieus, maar de ervaring
leert dat er de afgelopen jaren naast ernst en een
serieus gesprek ook heel veel ruimte was voor gezelligheid.
Het thema is deze keer:
Rad van gesprek. We
draaien aan het grote
Rad van Gesprek. Hierop
staan allerlei verschillende woorden. Welke
woorden? Dat verklappen we nog even niet.
Daarvoor moet u naar de
gespreksavond
toekomen!

Leo Fijen schrijft over het onderwerp het volgende:
"Rouwen om je ouders, dat betekent wachten op hun
dood als dat je gegeven is. De tijd nemen om afscheid
te nemen, maar ook de tijd nemen om het verlies een
plek te geven. Rouwen om je ouders betekent namelijk ook dat je geen kind meer bent, dat je verweesd
bent, ook al ben je vijftig, zestig jaar. Het is ook de
confrontatie met je eigen dood, want je bent de volgende die aan de beurt is.

Waar denk je aan bij een bepaald woord? Wat zou je
een ander graag willen meegeven? Een andere spelregel is dat je elkaar laat uitpraten en de mening van
een ander respecteert. Zo kun je in een prettige omgeving wat van elkaar opsteken.

Rouwen om je ouders is ook je verzoenen met je
eigen sterfelijkheid en misschien juist daardoor wel
tot leven komen. Het afscheid van je ouders is pijnlijk
en verdrietig, maar biedt ook kansen. Kansen om je
eigen sterfelijkheid onder ogen te zien. Maar net zo
goed kansen om je ouders in die laatste fase op een
andere manier te leren kennen. In de diepste pijn van
het afscheid liggen soms de mooiste geschenken
verborgen. Die geschenken geven je ouders je en
troosten je ook na hun dood."
Toegang gratis (vrijwillige bijdrage). Koffie/thee € 1,-

Een gespreksleid(st)er zorgt voor een goed verloop
van de avond en de toelichting op het spel. Na afloop
delen we onze ervaringen met elkaar.
Hieronder staan de avonden waaruit u een keuze
kunt maken.
Toegang gratis. U bent van harte welkom!

U bent van harte welkom!

Leiding: Gespreksleiders

Leiding: Dhr. Leo Fijen

Locatie: Johanneshof

Locatie: Johanneshof

Datum: woensdag 20 en donderdag 21 februari

Datum: donderdag 24 januari 2019

Aanvang: 20.00 uur tot uiterlijk 22.00 uur

Tijd:

20.00 - 22.00 uur

Info:

Sjors Tamminga, 0544-37 27 52
Mail: sjors.tamminga@kpnmail.nl
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Veel mooie woorden van Etty Hillesum

Chanoeka

Donderdagavond 7 februari 2019
om 20.00uur in de Johanneshof

Toen Chanoeka was aangebroken
werd door een rabbi in het kamp
een zelfgemaakte kaars ontstoken.

Etty Hillesum (1914-1943) en haar vriendin Henny
Tideman schreven voor elkaar in het najaar van 1942
citaten op in een daarvoor bestemd vriendenboekje
met de titel Levenskunst. Op 15 januari 1943, haar
29ste en laatste verjaardag, kreeg Etty Hillesum het
boekje van haar vriendin cadeau met de wens ‘Veel
mooie woorden geef ik zonder woorden’. Later dat
jaar kwam Etty Hillesum om in Auschwitz.
Het citatenboekje is opgedoken tussen haar nagelaten boeken in het Joods Historisch Museum. De citaten die Etty Hillesum uitkoos, werpen een nieuw licht
op de bronnen van haar spiritualiteit.
Ria van den Brandt en Peter Nissen zullen het vriendenboekje van Etty Hillesum en Henny Tideman aan
u voorstellen en aan de hand van enkele voorbeelden laten zien wat de citaten ons leren over de
bronnen en de eigen accenten van de spiritualiteit
van Etty Hillesum.
Filosoof dr. Ria van den Brandt (1960) en theoloog
prof. Peter Nissen (1957) zijn beide verbonden aan
de Radboud Universiteit Nijmegen.

Zijn zoon vroeg hem ontzet:
‘Dus u verzamelde het vet uit het rantsoen
waarop wij nauwelijks hier overleven?’
De rabbi zei: ‘Ik moest dit doen.
Wat is het eten dat aan ons hier wordt gegeven,
vergeleken met dit lichtend teken?
Zonder voedsel kan een mens wel weken,
Maar zonder hoop geen dag. Wij zullen morgen
zijn bezweken als deze kleine vlam
niet branden mag, die ik
in deze duistere barak, maar meer nog
in het duister van ons hart ontstak.
(Uit Nieuwe Gedichten van Hein Stufkens)

Toegang gratis (vrijwillige bijdrage).
Koffie/thee € 1,U bent van harte welkom!
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Nieuws uit de Johanneshof

Open Tafel 21 december 2018
Vrijdagmorgen half 12, derde vrijdag van de maand.
We doen de deur van de Johanneshof open en worden verrast door een prachtig ingedekte tafel. Twee
dames lopen met rode blosjes op de wangen ijverig
af en aan om de puntjes op de i te zetten. In de loge
zitten een aantal mensen gezellig met elkaar te praten in afwachting van de maaltijd. We stellen ons
even voor, we zijn toch twee vreemde eenden in de
bijt. Vrijwel onmiddellijk worden we betrokken in een
geanimeerd gesprek. Mensen praten honderduit,
willen graag hun zegje doen.
Spoedig worden we aan tafel geroepen en na een
gezamenlijk gebed krijgen we een voorgerecht in de
vorm van een pasteitje voorgeschoteld. Intussen ben
ik in gesprek geraakt met mijn buurman, die trouw
elke maand vanuit de ‘Klinke’ met zijn scootmobiel
naar de Johanneshof rijdt. Hij is ook ondernemer
geweest en vertelt over zijn handelsreizen naar met
name Zweden.
Na een heerlijk soepje is het hoofdgerecht aan de
beurt. Aardappelpuree, rode kool, appelmoes en sla.
‘Is er hachee bij?’ vraagt mijn buurman. Nee deze
keer is het een stoofpotje, een goedkeurende knik.
Het smaakt voortreffelijk. Ondanks dat er twee personen verhinderd zijn te komen, gaat de schaal vrijwel helemaal leeg. Het slotakkoord is een heerlijk
toetje met als extraatje een kopje koffie met een
smakelijke bonbon.
Nadat we Joke en Joke van harte bedankt hebben en
afscheid hebben genomen van de andere gasten,
fluistert mijn buurman mij toe: kom je nog eens vaker, het was heel gezellig en ik vind het leuk als er
ook eens mannen komen.
We kunnen iedereen aanraden een keer aan te
schuiven!
Hermien en Willie Geessink

De medewerkers van de Johanneshof willen u
graag allereerst een goed, gezond en gezegend
2019 toewensen. We hopen u in 2019 weer te
mogen ontvangen bij de vele bezoekmomenten, die u
geboden worden.
Natuurlijk bij de kerkelijke activiteiten: de zondagkoffie, bijeenkomsten van vorming en toerusting, PVG,
de inloopmorgen, open tafel en dergelijke.
Ook vele anderen en groepen weten de weg naar de
Johanneshof te vinden en maken gebruik van een van
de beschikbare ruimten.
We hebben de mogelijkheid gekregen, waar gewenst,
u nog een ruimte te kunnen aanbieden en wel de
ruimte (zaal 1) boven aan de trap, waar - in de opzet
van de nieuwbouw - de jeugd het alleengebruik zou
hebben. Dit gebruik is in de afgelopen jaren echter
steeds minder geworden, waardoor deze ruimte (te)
veel leeg staat. Dit is jammer.
We hebben zaal 1 daarom opgeruimd, schoongemaakt en gebruiksklaar gemaakt voor meer verhuur.
Er is een klein keukentje aanwezig. Zoekt u zo’n
ruimte voor incidenteel gebruik of eventueel voor
een meer permanent gebruik dan zijn er mogelijkheden. Dit komt bovenop alle meerdere ruimten, die
we beschikbaar hebben van verschillende grootten.
Faciliteiten zijn beschikbaar: geluid, beamer, laptop
e.d.
Onze gastheren/-vrouwen heten u graag welkom en
zullen hun best doen het u naar de zin te maken en u
“thuis” te doen voelen.
Aarzel niet, indien u of uw vereniging een ruimte
zoekt voor een bijeenkomst o.i.d., contact op te nemen of anderen in uw omgeving te wijzen op de mogelijkheden van de Johanneshof (en eventueel de
Johanneskerk voor bijvoorbeeld een concert). Ook
rondom uitvaarten is er een scala aan mogelijkheden.
De Johanneshof is toch ook een beetje van u?
Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met
onze beheerder (telefoonnummer en e-mailadres zie
voorlaatste pagina van de omslag) om te informeren
naar de mogelijkheden.
Zoals u zult wellicht al heeft gemerkt wordt de vaste
bezetting in een aantal gevallen wat meer incidenteel
ingevuld. Lichamelijke ongemakken brengen mee dat
enkelen kortere of wat langere tijd uit de roulatie
zijn. Gelukkig vallen Fenna Langbroek, Trudy de Jongh
en Truus de Bruijn bij toerbeurt in. En er is nog een
persoon die interesse heeft getoond om mee te gaan
doen.
Zo is er een groep enthousiaste vrijwilligers die met
elkaar ervoor zorgen dat “uw” Johanneshof het hele
jaar gastvrij kan draaien.
Namens de beheerderscommissie
Flip de Bruijn
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wensen over, deels door de beperkte middelen en
onervarenheid. Tijdens onze aanwezigheid heeft
Kirsten hem vooral praktisch veel kunnen leren. Ook
heeft ze drie weken samengewerkt met Tihetina. Een
basisarts die gynaecoloog wil worden. Hier komen we
later op terug.
Monique Jacobs heeft veel spreekuren gedaan op de
polikliniek en veel gewerkt in de kliniek op de kinderen couveuseafdeling. Er was een paar weken voor
onze komst een nieuwe couveuseafdeling geopend.
Voor ons vertrek is er veel gemaild over de benodigdheden en apparatuur voor de nieuwe couveuseafdeling die we allemaal meegenomen hebben in
onze 24 tassen. We hebben de kasten en opvangtafel samen ingericht en georganiseerd met het personeel en er is iemand verantwoordelijk voor gemaakt
die dit bijhoudt.
Anne Marie heeft Monique ondersteund waar ze
maar kon. Yvonne en Marieke hebben op de verloskamers samen gewerkt met de Ethiopische collega’s.
zo konden ze veel onderwijs geven en veel kennis
overdragen. Toon heeft op de operatiekamer gewerkt en mooie foto’s gemaakt in en om het ziekenhuis.

Het Ethiopië project

V.l.n.r. Marieke Peulers (verloskundige), Monique
Jacobs (kinderarts) Kirsten Smeets (gynaecoloog),
Toon Hendriks (anesthesieverpleegkundige/ fotograaf), Anne Marie Besselink (kraamverpleegkundige), Yvonne Kox (verloskundige) .
Hieronder een deel uit hun nieuwsbrief die de diaconie kreeg van het team van het Slingeland ziekenhuis
dat jaarlijks naar Ethiopië gaat. Vorig jaar voor de
derde keer. In 2020 hopen ze weer drie weken naar
het Soddo Christian Hospital en de Health Care centra
in de regio te gaan. Zij schrijven:
Onze missie is het verlagen van de moeder- en babysterfte tijdens zwangerschap, bevalling en kraambed
in Ethiopië. We zijn ervan overtuigd dat je door vaker
naar hetzelfde ziekenhuis te gaan, de gezondheidszorg op een hoger niveau kunt brengen. We leren
onze Ethiopische collega’s veel door samen te werken
en tegelijkertijd onderwijs te geven over complicaties
en moeilijke operaties. Men weet dat we weer terugkomen. De zorgverleners in Ethiopië willen eigenlijk
net zo goed worden als in Europa en Amerika en
doen dan ook heel erg hun best! We vertellen hen
over nieuwe en goede (vaak levensreddende) medicijnen die ze in Ethiopië meestal ook wel kunnen krijgen als de ziekenhuisapotheker het bestelt in binnenof buitenland. We mailen vanuit Nederland regelmatig en we vertalen belangrijke protocollen in het Engels die ze kunnen gebruiken.
Er wachtte ons in januari 2018 een zeer warm welkom. Het was heel bijzonder om te zien dat er nu
duidelijke verbeteringen zichtbaar zijn op zowel de
verloskamer als ook op de polikliniek. Zoals keurig
opgeruimde verloskamers, een zeer nette polikliniek,
geordende kasten, er is respect voor privacy van de
patiënt, aandacht voor hygiëne en de handen worden
vaak gewassen na patiëntencontact. De logistiek is
verbeterd. Hier hebben we veel aandacht aan besteed, zoals het op tijd bestellen van medicatie en
zorgen dat de apparatuur gemaakt wordt als deze
defect is.
Kirsten Smeets heeft drie weken de Amerikaanse
gynaecoloog, Dr Mark Karnes vervangen. Hij werkt
daar 24 uur per dag, de hele week en kon nu op vakantie gaan. Ze heeft daar drie weken geopereerd en
spreekuren gedaan samen met Elnathan, een jonge
Ethiopische gynaecoloog die net klaar was met de
opleiding. Een gedegen opleiding vooral wat betreft
de kennis, maar toepasbaarheid in de praktijk laat te

Dit jaar hebben we drie keer een healthcarecentre
bezocht. Hier hadden we ons in Nederland al goed op
voorbereid. We hebben dan veel bij ons: lesmateriaal, doptones om het babyhartje te kunnen horen,
bloeddrukmeters en medicatie. We zijn ervan overtuigd dat op de Healthcarecentra in de buitengebieden veel gezondheidswinst valt te behalen. We hebben de plaatselijke vroedvrouwen en healthworkers
les gegeven en samen spreekuur gedaan.
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De healthworkers doen spreekuur en de vroedvrouwen in de buitengebieden doen vaak de bevallingen
in de hutjes. Het is vooral belangrijk dat ze zoveel
kennis hebben zodat ze weten wanneer er mogelijk
complicaties kunnen optreden en dan de zwangere
vrouwen of vrouwen die aan het bevallen zijn al bijtijds naar het ziekenhuis sturen, zodat ze er op tijd
arriveren en adequaat geholpen kunnen worden.De
Ethiopische regering heeft ook verbeteringen ingezet
voor de gezondheidswinst, door zogenoemde moeder-kind centra te bouwen bij de healthcarecentra.
Zwangeren komen van huis in hun laatste dagen van
de zwangerschap om daar te verblijven, voor controles en voor de bevalling. Als alles goed is met moeder
en kind kunnen ze terug naar hun huis dan wel hun
hutjes, vaak vele kilometers weg in de “bush”. Zo kan
men de complicaties rond de bevalling beter behandelen. Bij een healthcarecenter staat een ambulance
klaar om in geval van nood/complicatie vervoer te
bieden naar een ziekenhuis.

Toevallig was er een Amerikaanse dame op bezoek
die twee weken in Soddo zou verblijven. Zij kende
deze lockmachines goed en heeft de naaisters gedurende die 2 weken dagelijks begeleid, zodat ze nu
veel meer maandverbanden kunnen maken in dezelfde tijd.

WRAPS (Washable Reuseable Affordable PadS)
In 2013 kwam Marieke erachter dat er geen maandverband werd gebruikt voor de kraamvrouwen in het
ziekenhuis. Dit was daar niet te koop en er is geen
goed afvalsysteem in Ethiopië. Zij heeft toen heeft
wasbaar maandverband laten maken in de stad en
het geïntroduceerd in de kliniek. Ook heeft ze een
wasmachine aangeschaft. Dit werkt prima. De vrouw
van de Amerikaanse gynaecoloog, Allison Karnes,
heeft het WRAPS-project opgezet (geheel belangeloos), waarbij setjes wasbaar maandverband worden
gemaakt in een naaiatelier. Ze geeft voorlichting op
middelbare scholen en de universiteit in Soddo en
geeft een set aan iedere student. De jonge vrouwen
hoeven nu niet vijf dagen thuis te blijven gedurende
de menstruatie. Dit bevordert het onderwijs voor
meisjes enorm. Ook kunnen de werkende vrouwen
een setje kopen voor een laag bedrag zodat ze door
kunnen werken tijdens de menstruatie.

2020
We zijn voornemens om in 2020 opnieuw naar Ethiopië te gaan met dezelfde groep. Er zal opnieuw een
aantal van de bovenbeschreven zaken betaald worden. Recent is een jonge vrouw Dr. Tihetina gestart
met de opleiding tot gynaecoloog. Deze opleiding
duurt vier jaar en is voor haar een zeer dure opleiding. Ze kan dit niet zelf bekostigen. We willen haar
daarin ondersteunen omdat we in haar een zeer goede arts hebben gezien in de drie weken dat we met
elkaar hebben samengewerkt.
We zijn van mening dat de beste situatie voor de
gezondheidszorg in Ethiopië is dat Ethiopische doktoren Ethiopische patiënten beter maken. Zij spreken
hun taal en kennen hun cultuur en achtergrond. We
hebben Dr.Tihetina op een voortreffelijke manier met
Ethiopische patiënten om zien gaan. Ze is zeer accuraat en benadert haar patiënten met vriendelijkheid
en rust. Ze spreekt behalve Amhaars, ook de streektaal, wat ervoor zorgt dat ze patiënten in hun eigen
taal kan benaderen en de juiste diagnose kan stellen.
Als de opleiding is afgerond krijgt ze een baan als
gynaecoloog in het Soddo Christian Hospital (SCH).

Voor dit project heeft de Stichting Steun Ethiopische
Vrouwen veel geschonken: naaimachines, werktafels,
kasten, vele meters stof, naaigaren, etc. Het naaiatelier werd snel uitgebreid en is verhuisd naar een
nieuw gebouw waar ondertussen tien vrouwen in
dienst zijn. Er zijn al 80.000 setjes gemaakt. Dus het
mes snijdt aan meerdere kanten: het onderwijs
wordt bevorderd voor meisjes op middelbare scholen
en universiteiten, en de vrouwen kunnen doorwerken waardoor ze geld hebben om hun gezin te onderhouden. Tegelijkertijd hebben tien vrouwen een
betaalde baan.!
We hebben geld vanuit de Protestantse Gemeente
Lichtenvoorde besteed voor dit project. We hebben 2
lockmachines meegenomen met héél veel garen.
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GELEUF ’T NO MAOR
Jao, dat wol ik vanzelf wal, den besten maeier geet jo
veurop.
En zo ginge wi’j dan waer verdan. Ik mozze der no
vanzelf wal veur zorgen, da-k dén dag wieters mien
vader veurblevve. En dat lukken mi’j ok nog. Maor ik
wette ok nog altied, ho kapot ik an ’t ende van dén
dag wazze. Wi’j hadden dee in de tied nog gin disco,
wi’j zollen der to ok absoluut neet hen emöcht hebben, maor ik zol ’t ok neet maer ehoofd hebben.
Den volgenden dag hoven ik ok neet maer veurop te
maeien. Ik had good laergeld betaald, zonder völle
waorde van mien vader. En dat veur den rest van
mien laeven.
Dat alles ging mi’j dén mooien zommernaomeddag,
juli 2018, deur ’t heufd.

Op ne mooien zommernaomeddag
Op ne mooien zommernaomeddag, juli 2018, gebeuren het volgende:
Ik fietsen op mien dooie eentjen op mien dooie gemak ovver den Kerkweg in Zuidwolde (Dr.). An
waerskanten stukken riepe rogge, met daor tussen ne
pracht van klaprozen, roggeblomen, kamille en wat
der zo nog maer an blomen in de rogge greuien wil.
De rogge hing al mooi ene kante op, klaor um der
met den zicht met an de gange te gaone.
Dat beeld bracht mi’j den zommernaomeddag waer
trugge naor miene vlaegeljaoren, zo an ’t begin van
de vieftiger jaoren. Neet, da-k zonnen vlaegel wazze,
maor toch.
Ik zoge mien vader, mien breur en mi’j waer op ne
morgen in den Sint Jaopik met den zicht an ’t roggemaeien op een stuk land an de Brevaortseweg,
teggenovver zwömbad ‘Het Walfort’, umsgevaer
waor-t no de Hamaland-route löp.
Zo at ’t zich heuren: mien vader veurop, dan kwam
ikke en achter mi’j kwam mien breur. No kon-k, al zeg
ik dat zelf, good met den zicht ovverweg. En zo gebeuren het geregeld, da-k mien vader op de hakken
maeien. Hee zei der niks van, leet mi’j gewoon geworden.

Op ne mooien zommermorgen, juli 2018, was ik bi’j
mienen jongsten breur en ziene vrouwe op bezeuk.
Heel geneuglijk zatte wi’j met mekare te praoten. Het
gesprek ging ok ovver vrogger, ovver ’t roggemaeien
en ok ovver wa-k hierveur verteld hebbe.
Opens vertellen zee, dat zee in de olde papieren van
mien moder een gedicht van mi’j evonne had. Daor
had ze ne tekening bi’j emaakt en in eliest.
Het ging ok ovver wat der gebeuren op ne mooien
zommernaomeddag, maor dan in juli 1990.

AFSCHEID
Met ons allen
hebbe wij
um
op ne mooien zommernaomeddag
van ziene kerke uut
met old-vertrouwde waorde
veur onderweg
onder ‘t luun van klokken
deur zien stedjen
langs weiden,
waor-t ziene beeste eenmaol lepen,
naor ziene leste plaatse
teggenovver ‘t land,
waor-t ziene rogge vrogger ston,
ebracht.

To-t tied van den koffie was, ginge wi’j op een paar
garven, dee-t mien zuster intied ebonnene had, zitten. Wi’j dronken onzen koffie, atten der ne snae
weggen bi’j en to zol ’t waer wieter.
To, veur a-w waer beginnen zollen te maeien, zeg
mien vader zo opens teggen mi’j: “Wol i’j soms veurop maeien gaon?”

Mien vader
Henk Lettink
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Wijziging in het bezoekwerk in wijk 5

Gerrit bedankt!

Eigenlijk lijkt het me best mooi werk: het bezoekwerk. “Het is de hulp die we elkaar bieden om de weg
met God te gaan, in alle omstandigheden van het
leven”, zo las ik ergens. Mooi gezegd en niks mis
mee. Ik hou het op “omzien naar elkaar”.

Zondag 6 januari, de eerste zondag in het nieuwe
jaar, was er na de kerkdienst (traditiegetrouw) gelegenheid elkaar een goed en gezegend nieuwjaar toe
te wensen. Na afloop was het dan ook een gezellige
drukte in de Johanneshof.
Na het eerste kopje koffie was het woord aan Gerard
van Lochem. Namens het college van de kerkrentmeesters bedankte hij koster Gerrit van Lochem voor
15 jaren trouwe dienst. Na 5 jaar kosterschap in de
gereformeerde kerk, aan de Nieuwe Maat, werd hij
na de kerkvereniging met de hervormde gemeente
ook koster in de nieuw gevormde protestantse gemeente Lichtenvoorde.

Ik ga Joke Rouwhorst helpen met het bezoekwerk in
wijk 5: Het Veld

Wijk 5: Het Veld
Wijkpastor: ds. Hans Hinkamp
wijk 5a
Mevr. J. Rouwhorst

37 36 62

Bernard van Meursstraat
G.J. Doorninkweg
Godfried Bomansstraat
Jacob Catsstraat
Staringstraat
Veldstraat
Wentholtstraat
wijk 5b
Rinus te Kronnie

Na het plotselinge overlijden van Han Wansing werd
Gerrit van Lochem als hoofdkoster in het diepe gegooid. Met veel inzet, trouw en met een opgewekt
humeur heeft hij heel veel voor de kerk betekend.
Naast de bloemen voor zijn vrouw Joke, zijn steun en
toeverlaat, kreeg hij een draadinsigne in brons opgespeld. De bijbehorende oorkonde werd overhandigd
door kerkrentmeester Frits van Lochem.

376706

Clarissenstraat
Heckinkstraat
Ludgerhof
Ludgerstraat
Nic Beetsstraat
Tongerlosestraat
Willemshof
Voor het bezoekwerk kunnen we nog wel versterking
gebruiken. Ria Tieltjes stopt ermee na 24 jaar. 24
jaar! Dat zegt wel wat! Misschien een uitdaging voor
u? Neem dan contact op met Gaatske Braam, telefoon
06
12222059
of
mail
gaatskebraam@kpnplanet.nl
Woont u in “mijn wijk?” Mogelijk neem ik dan binnenkort al contact met u op. Natuurlijk mag u mij ook
bellen of mailen, zie hiervoor mijn contactgegevens
achterin dit blad.
Vriendelijke groet,
Rinus te Kronnie

Zo werd de 'nieuwjaarsreceptie' een memorabele,
feestelijke en ook ontroerende bijeenkomst.
Gerrit bedankt!
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Kleurrijk op hoge leeftijd
Ineens komt vraag om samen te bidden. Ik heb eerst
gevraagd of iemand dat lastig of naar vindt. En vervolgens gevraagd of iedereen zichzelf wil blijven,
want ‘u hebt goed zoals u bent’. Handen werden
gevouwen, in de schoot gelegd of met de handpalm
om hoog gehouden.
Na het gebed vraagt iemand met een twinkel in de
ogen: ‘Krijgen wij nu ook de zegen?’
Twijfel bekruipt mij. Ik wil mensen niet overdonderen
of voor het blok zetten.
Maar de ogen en houding van de mensen zijn uitnodigend, verlangend, nieuwsgierig ...
Het voelt als een voorrecht om een voor een de mensen te mogen zegenen.

Na een bezoekje aan iemand in het verpleeghuis
breng ik haar terug naar de gezamenlijke woonkamer. ‘Ze heeft zo’n mooi gedicht gelezen’, zegt ze
lekker luid. ‘O, ja’, klonk het uitnodigend. En ik lees
dit gedicht: ‘Als het echt is, is het onvergetelijk.
Als geluk echt is, is het onvergetelijk.
want geluk is
iets met je ogen uitspreken
met je mond uitdrukken
met heel je lichaam tot uitdrukking brengen,
en het met je beide handen vasthouden
om het diep te bewaren in je hart
zodat het blijft glanzen
als een kostbare parel.

Mijn oog valt op de deuropening en ik zie de zaalarts
staan.
‘Daar kunnen wij niet tegenop’, zegt hij. ‘Dit richt de
mensen meer op dan al onze medicijnen bij elkaar’.
‘Bent u gelovig?’, vraag ik. De dokter knikt. ‘En weet
u, als ik oud of hulpbehoevend wordt, hoop en bid ik,
dat een ander er zo mag zijn voor mij. Mijn geloof
heeft er ook mee te maken dat ik dokter ben geworden. Bedankt dominee’.
‘Hou op’, zeg ik met een blos op de wangen, ‘ere wie
ere toekomt. Als u iemand wilt bedanken, dan God.
Want dit is ons gegeven en zullen we niet gauw vergeten. ‘

En dat je ook zo over het geloof kan denken, want:
Geloven is geluk, is en gave van de Heer.
je kunt het door gebrek aan zorg verspelen
maar als je het met anderen wilt delen
wordt het meer.
‘Vertel eens meer?’, vraagt een man. ‘Geloven in God
is net als je hand in vertrouwen uitsteken, net alsof
iemand liefdevol tegen je zegt: kom, hand in hand
gaan we. De bijbel vertelt over God die je op die manier bewaart, dat is de belofte: Ik haal je er door. En
Jezus laat zien dat God je ook bewaart als je sterft:
God haalt je er door, bewaart je.’ En we praten er
met elkaar over.

Corry Nicolay
PKN predikant Kleurrijke communicatie
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ten om de krachten nog meer te bundelen met als
resultaat: een heel groot Top2000 koor met live
band, met kerkdiensten in Aalten, Lichtenvoorde en
nu ook Winterswijk. De muzikale leiding is in handen
van Johan Klein Nibbelink.

Top2000 Kerkdienst on Tour
In de laatste dagen van het jaar staat op heel wat
plaatsen de radio afgestemd op de Top2000. Ook
beginnen Top 2000 kerkdiensten steeds meer een
begrip te worden. Sinds enkele jaren hebben heel
wat kerken de uitdaging opgepakt om in een kerkelijke setting aan de slag te gaan met mooie liederen en
goede onderhoudende teksten uit deze Top2000. Zo
ook in de achterhoek.
Dit jaar gaat de Top 2000 dienst on Tour. Het thema
van dit jaar is: “Vertrouwen.” Het begint met een
woord, een verhaal en groeit uit tot een prachtig
muzikaal project . Vertrouwen, het is een woord van
toen en nu, met een oud Bijbelverhaal in een eigen
setting. Centraal staat een verhaal over een sterke
vrouw in de Bijbel, Ruth.

De muziek bestaat uit zowel ballads als stevige popsongs. Dit staat garant voor volop afwisseling. De
‘presentatoren’ van deze Top2000 kerkdiensten zijn
ds. Folkert de Jong in Aalten en ds. Hans Hinkamp in
Lichtenvoorde en Winterswijk.
Waar en wanneer: Zondag 13 januari (inmiddels geweest!) om 10.00 uur in de Zuiderkerk in Aalten.
Zondag 20 januari, om 10.00 uur in de Johanneskerk
in Lichtenvoorde en om 19.00 uur in de Zonnebrinkkerk in Winterswijk. De entree is gratis en iedereen is
van harte welkom, voor een top Top2000 kerkdienst!

Ruth reisde naar een ver land. Een land met een andere taal en andere gewoontes. Ze kwam in een andere cultuur met vreemde mensen om haar heen.
Wat zou ze tegen haar familie hebben gezegd? Zou ze
in deze tijd hebben geleefd dan kregen haar ouders
misschien een appje met de tekst: “ Don’t worry
about me”. Het is de titel van één van de tien gekozen popsongs. ‘Respect’, ‘Have a little faith in me’ en
het Nederlandstalige Open je ogen’ staan ook op de
lijst.

Samen vieren? Denk mee!
De afgelopen tijd stonden er heel wat bijzondere
kerkdiensten op het programma. Ik licht er twee uit:
de Kerkproeverij en de Kerstnachtviering. Waarom?
Deze twee vieringen zijn allebei voorbereid door een
kleine groep, met de inbreng en medewerking van
verschillende gemeenteleden. De reacties , zowel op
de diensten als op het samen organiseren van een
kerkdienst, waren heel positief.
Dat smaakt naar meer! Daarom willen we graag iedereen de gelegenheid geven om samen mee te denken over de invulling van een aantal bijzondere kerkdiensten (AKZ-kerkdiensten). Want: hoe meer zielen,
hoe meer vreugd’.

Op dinsdag 29 januari, om 20.00 uur, willen we graag
de Geest de ruimte geven (‘brainstormen’). Lekker
samen aan de slag: met verfrissende ideeën, oude
klassiekers, muziek, een verteller, dialect, openluchtdienst? Het kan allemaal. Meedenken betekent niet
direct dat je ook iets moet in de uitvoering.
Het is de bedoeling om per dienst te kijken wie mee
wil helpen/werken. Ik ben in ieder geval nu al heel
benieuwd naar wat er leeft. En om al wat stof tot
nadenken te hebben een vraag: Hoe ziet jouw
droomdienst er uit?
ds. Hans Hinkamp

Vorig jaar deden onder andere Aalten en Lichtenvoorde aan de Top 2000 kerkdienst mee. Na het succes van vorig jaar met twee sprankelende kerkdiensten kon een vervolg niet uitblijven. Dit jaar is beslo17

AKZ dienst

Expositie Johanneshof

Op zondag 24 februari 2019 is er een bijzondere
dienst. Voorgangers zijn dominee Hans Hinkamp en
pastoor Rudolf Schelting, pastoor van de oudkatholieke parochie Sint Agnes in Egmond aan Zee.
Medewerking wordt verleend door het gregoriaanse
koor ꞌJubilate Deoꞌ.
De Oud-Katholieke kerk is onafhankelijk van Rome,
maar katholiek.
Na de reformatie bloeit langzaam in de schuilkerken
het katholieke leven weer op, gekleurd door de eigen
Nederlandse geestesaard.
Men begint te verlangen naar een volledig kerk-zijn:
het Utrechts aartsbisdom met een eigen bisschop en
een eigen bisdomraad.
Rome benadrukt echter steeds meer de ꞌmissiestaatꞌ
van de Hollandse kerk, en stelt eigen gezag centraal.
In 1702 wordt de toenmalige bisschop Petrus Codde
op onduidelijke gronden door Rome geschorst en
later afgezet.
Vele priesters en gelovigen protesteren tegen deze
willekeurige daad, maar zonder resultaat. Door Rome
benoemde bisschoppen krijgen weinig voet aan de
grond. Rome wil het zelf regelen en weigert inspraak.
In 1723 wordt Cornelis Steenoven door de bisdomraad tot aartsbisschop gekozen. Rome weigert deze
keuze goed te keuren en spreekt de excommunicatie
uit over Steenoven en de katholieken die hem trouw
blijven. Dit leidt tot de breuk tussen Utrecht en Rome.
In 2019 is de verhouding met Rome en de RoomsKatholieke kerk in Nederland goed.
In de Oud-Katholieke Kerk mogen de priesters trouwen.
De vorige aartsbisschop van Utrecht, mgr. Jan Glazemaker, wijdt in 1999 de eerste vrouw tot priester.
Er zijn nu twee bisschoppen.
Mgr. Joris Vercammen, aartsbisschop van Utrecht en
mgr. Dirk Jan Schoon, bisschop van Haarlem.
De Oud-Katholieke Kerk Nederland behoort tot de
Unie van Utrecht.
Dat zijn de Oud-Katholieke Kerken van Europa, die
allen een eigen ontstaansgeschiedenis hebben.
De aartsbisschop van Utrecht is voorzitter van de
Internationale Bisschoppenconferentie van de Unie
van Utrecht.
Belangstelling? Zie www.okkn.nl of eventueel
www.egmond.okkn.nl
De Schola Cantorum Gregoriana Jubilate Deo is opgericht in 2003.
Het zijn een dertiental zangers uit de OostAchterhoek, die graag gregoriaans zingen. Dirigent is
Harrie Weenink uit Lichtenvoorde.

Ik ben Simone van Herwaarden-van Lochem, getrouwd met Edwin en moeder van twee prachtige
(puber!)zonen.
Al zolang ik me kan herinneren ben ik creatief bezig.
Door één van mijn kinderen ben ik in aanraking gekomen met de beeldtaal van tekeningen. Ik was betoverd. Mijn interesse was méér dan gewekt, en het
liet me niet meer los. De verbinding van creativiteit
en zelfontwikkeling sprak me erg aan.
In januari 2016 ben ik gestart op de KOLAM – tekenschool voor Kunst en Communicatie. In december
2018 heb ik mijn opleiding tot holistisch tekendocent
afgerond.
In deze expositie laat ik verschillende creatieve holistische werkvormen zien. Als holistisch tekendocent
werk ik vanuit de psychosynthese, waarbij de mens in
zijn geheel, centraal staat tussen drie bewustzijnsgebieden:
Het alledaagse met alle praktische beslommeringen
Het hogere waaruit wij inspiratie ontvangen en onze
intuïtie scholen
.
Het onbewuste waarin wij ervaringen stallen die we
even niet prettig vinden of niet kunnen verwerken.
Dit worden beelden die ons onrust kunnen bezorgen
en onze levensdoelen in de weg staan.
Holistisch betekent dat denken, voelen en handelen
wordt aangesproken. Je hand is verbonden met het
“slimme onbewuste”. In dit onbewuste gebied ligt
belangrijke informatie verborgen van autobiografische aard, die in je tekening of tijdens het werken
aan je tekening zichtbaar kan worden. Aan de hand
van vragen kun je inzichten krijgen. Deze inzichten
kun je dan meenemen in je dagelijkse leven wat leidt
naar een stuk bewustwording en heel wording.
Veel plezier met het bekijken van de expositie.
Harte groet,
Simone van Herwaarden-van Lochem

Alfons Liesker
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Het is niet meer dan een indicatie want de toezegging

voor Kerkbalans gebeurt tuiteraard op vrijwillige basis.. Hopelijk zet het u toch aan het denken om uw
bijdrage het komende jaar in ieder geval gelijk te
houden aan die van het afgelopen jaar of iets te verhogen. Zoals al eerder gezegd bedroeg het resultaat
in 2018 ruim € 73.000,- waarvoor we alle gevers heel
dankbaar zijn.
De Actie Kerkbalans 2019 wordt gehouden van 19
januari tot en met 2 februari. In die periode gaan
zo’n 45 vrijwilligers weer op pad om u te bezoeken en
de bekende Kerkbalans-envelop te overhandigen en
die later weer bij u op te halen.

Actie Kerkbalans 2019
Iedereen hecht op zijn eigen manier waarde aan de
kerk. Om als kerk te kunnen blijven bestaan is een
financiële bijdrage van de leden aan de actie Kerkbalans noodzakelijk. Kerkgemeenschappen ontvangen
geen subsidie. De zondagse erediensten met het gezamenlijke ‘koffiedrinken’ na afloop, onderhoud van
de gebouwen, de personele inzet en de missionaire
en maatschappelijke projecten kosten geld. Daarom
is de landelijke Actie Kerkbalans van het grootste
belang!
In de begroting van
onze kerk voor 2019
staat bij de ‘Inkomsten’
onder het kopje ’Levend Geld’ een bedrag
d van € 83.000,-. Een
klein deel daarvan
komt -zo mag worden
verwacht- uit de wekelijkse collecten tijdens
de zondagse diensten.
Het streefbedrag van
de Actie Kerkbalans 2019 is gesteld op € 75.000,Hiervoor zal opnieuw bij ruim 600 adressen een
Kerkbalansenvelop worden bezorgd.

In de kerk houden we elkaar vast in het geloof en
verbinden we ons met de mensen die onze steun
nodig hebben. In een maatschappij waar het steeds
vaker ‘ieder voor zich’ lijkt te zijn, wil de kerk proberen te verbinden.
Het liefst willen we meer kinderen, jongeren en gezinnen betrekken bij de kerkelijke activiteiten.
Wist u dat er bij al die activiteiten in de Johanneskerk
en de Johanneshof zo’n 150 vrijwilligers ‘in de weer
zijn’? Zij worden elk jaar op een feestelijke avond in
februari in het zonnetje gezet’. De Johanneskerk en
de Johanneshof zijn niet alleen op de zondag, maar
ook op alle andere dagen van de week, plaatsen van
ontmoeting, bezinning en inspiratie. Er is voor elk wat
wils! Met activiteiten voor heel het dorp zoals de
Lichtenvoordse Passion willen we meer naar buiten
treden.
Daarom weer een beroep op u om een bijdrage toe
te zeggen voor 2019, om daarmee het kerkelijke werk
in stand te houden. En wij nodigen u vooral uit om
zelf eens deel te nemen aan één van die vele activiteiten. In het maandelijks te verschijnen Kerkblad ‘Op
Weg’ kunt u steeds lezen wat er te doen is, net als op
onze website en op onze facebookpagina.

Als ieder kerklid evenveel zou kunnen bijdragen, zou
een bedrag van € 125,- per lid voldoende zijn om dat
treefbedrag te halen. Maar we weten dat dit niet
realistisch is.
Onze kerk heeft gelukkig ook een groot aantal leden
dat jaarlijks een (flink) hogere bijdrage toezegt. In
voorgaande jaren hebben we al de suggestie gedaan
om - indien mogelijk- in ieder geval een jaarbijdrage
van € 50,- toe te zeggen.

Met vriendelijke groet
Het College van Kerkrentmeesters en de
Werkgroep Communicatie & Kerkbalans 2019
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De middag werd afgesloten met een uitgebreide koffietafel. Met zoveel mensen bij elkaar is het fijn om te
genieten van alle lekkers. We hebben opnieuw genoten van de jaarlijkse kerstviering .
Aan het einde werden onze voorgangster mevrouw
G. Braam en Ds. H. Hinkamp, alsmede de heer B. Tieltjes dan ook allerhartelijkst bedankt door mevrouw
T. de Bruijn. Ook bedankte zij alle PVG- medewerkers
die hebben meegeholpen aan het welslagen van deze
middag.
Wij wensen alle medewerkers een goed en gezond
2019 toe!
Annie Bosman-te Lindert
secr. PVG

Kerstmiddag PVG 2018
In een mooi versierde Johanneshof was het een uitnodigend binnenkomen om de jaarlijkse kerstviering
te bezoeken.
Niet alleen veel trouwe bezoekers, maar ook mensen
die speciaal voor deze kerstmiddag waren gekomen.
Er werd begonnen met een lekkere kerstkrans bij de
thee of koffie, zoals al jaren gebruikelijk is.
De voorzitter, mevrouw T. de Bruijn, heette allen
van harte welkom en wenste hen een fijne middag.
Hierna gaf zij het woord aan mevrouw G. Braam, die
deze middag de leiding in handen had. Ds. H. Hinkamp werkte ook mee en de heer B. Tieltjes zorgde
voor de muzikale ondersteuning.
Het thema was: ‘ Wees niet bang’.
Na de begroeting door mevrouw G. Braam werden de
kaarsen aangestoken.
Samen zongen we lied 440: Ga stillen in den lande.
De tekst was steeds goed te volgen op de beamer.

Volgende PVG bijeenkomst:
Maandag 11 februari
De heer G. Uwland,
verhalenverteller

Verschijningsdata Op Weg 2019

Hierna een gebed met tussendoor het zingen van
het Kyrie door allen.
Mevrouw T. de Bruijn las: Lucas 1: 26 t/m 35, waarna
mevrouw G. Braam uitleg gaf over het thema “Wees
niet bang”. Dit is een uitspraak die heel veel voorkomt in de Bijbel.
Iedereen kreeg een opdracht om voor zichzelf na te
gaan wat er bij ieder van ons in gedachten naar boven komt als men denkt aan “bang zijn”. Je mocht dit
kenbaar maken op een kaartje. Alle kaartjes werden
verzameld in een schaal en zo kon men het daarna
loslaten.
Nadat we meerdere mooie kerstliederen gezongen
hadden werd het gedicht “Kerstfeest” (Janneke
Troost) gelezen door mevrouw A. Bosman.
Daarna de lezing: Lucas 2: 1 – 7, gelezen door mevrouw N. Kip. De heer B. Tieltjes speelde op de piano het laatste lied voor de pauze.
Na de pauze waarin weer thee en koffie rondgedeeld
was er een vrij kerstverhaal dat werd gebracht door
onze predikant ds. H. Hinkamp.
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Uiterste datum
inleverdata kopij

Op Weg komt in de
week voor zondag

25 maart
22 april
20 mei
24 juni
19 augustus
23 september
21 oktober
18 november

7 april
5 mei
2 juni
7 juli
1 september
6 oktober
3 november
1 december

Nederlands Bijbelgenootschap

Vrijwilligersavond

Oproep werkgroep NBG

Ook dit jaar organiseren wij graag voor u de vrijwilligersavond.
Dit als dank voor uw inzet als vrijwilliger voor de kerk.

De werkgroep Lichtenvoorde is op zoek naar iemand die een steentje wil bijdragen aan het
werk van het Nederlands Bijbelgenootschap.
De werkgroep bestaat uit drie personen, maar nu
heeft mevrouw Annie Bosman te kennen gegeven, na 40 jaar als vrijwilliger, te willen stoppen
met dit werk.
Daarom, schroom niet, pak de telefoon of stuur
een mailtje en meld u aan!
Namens de werkgroep
Nonja Kip, tel. 372467
Ineke Beestman-Hoitink, tel 372134
e-mail: Ineke.beestmanhoitink@gmail.com

Daarvoor bieden wij u een leuke en gezellige avond
aan, dit onder het genot van een drankje, een hapje
met tussendoor een spelletje.
De vrijwilligersavond is op vrijdagavond 15 februari
2019, aanvang 20.00 uur tot ongeveer 23.30 uur, in
de Johanneshof.
Natuurlijk is uw eventuele partner ook van harte welkom.

Agenda
20 januari
23 januari
24 januari
29 januari
30 januari

Top 2000 kerkdienst
Inloopmorgen
V&T Leo Fijen
Samen vieren
Inloopmorgen
Verg. Moderamen

10.00 uur
09.30 uur
20.00 uur
20.00 uur
09.30 uur
19.30 uur

04 februari
06 februari

28 februari

Verg. PVG
Inloopmorgen
Verg. Kerkenraad
V&T Etty Hillesum
PVG middag
Verg. bestuurscie
Inloopmorgen
Bloemschikken
Open Tafel
Vrijwilligersavond
Inloopmorgen
V&T gespreksavond
V&T gespreksavond
Inloopmorgen
Verg. Ouderlingen
Bloemschikken

14.00 uur
09.30 uur
20.00 uur
20.00 uur
14.30 uur
19.30 uur
09.30 uur
19.30 uur
11.30 uur
20.00 uur
09.30 uur
20.00 uur
20.00 uur
09.30 uur
20.00 uur
19.30 uur

04 maart
05 maart

Verg. PVG
Verg. cie ‘Vredehof’

14.00 uur
20.00 uur

07 februari
11 februari
12 februari
13 februari
14 februari
15 februari
20 februari
21 februari
27 februari

Voor ons als organisatie is het belangrijk om te weten
op hoeveel mensen wij kunnen rekenen. Graag ontvangen wij daarom uw opgave uiterlijk 8 februari
2019.
Dit kan via mail of telefonisch op onderstaande
adressen.
Wilt u ook even opgeven met hoeveel personen u
komt en of u dieet wensen heeft?
Bent u na aanmelding, verhinderd, laat dat dan ook
even weten.
Aanmelden per mail bij: Henny en Jan ter Horst
(jterhorst6@yahoo.com)
of per telefoon bij: Eefje en Herman Tieltjes (0544373532).

Met vriendelijke groeten
Namens de kerkenraad
Henny en Jan, Janny en Ab
Rikie en Eefje en Herman
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Giften

Open Tafel

De volgende giften zijn ontvangen voor:

Wilt u één keer per maand samen gezellig eten?
Bij de ‘open tafel’ zijn weer enkele plaatsen vrij.
Elke derde vrijdag van de maand vanaf 11.30 uur
staat de tafel gedekt in de Johanneshof.
De eigen bijdrage is € 5,00 per persoon.

Diaconie:
Via mevrouw C. Lensink € 12,50; via mevrouw R. Tieltjes € 5,00 en 2 x € 10,00 en via de heer F. van Lochem € 12,50.

Aanmelden bij Joke Rouwhorst, tel. 0544-373662
of Joke Lensink, tel. 06-30625906

Ouderling bloemendienst:
Mevrouw J. ter Haar ontving € 10,00 en mevrouw R.
Tieltjes 3x € 10,00.

Ophaal- en thuisbrengdienst Johanneskerk

Kerkverwarming:
€ 50,00 via de heer R. te Kronnie en € 20,00 via mevrouw J. ter Haar.

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.

Algemeen kerkenwerk:
Via mevrouw T. de Bruijn € 10,00 en via ds. H. Hinkamp € 50,00.

Onderhoud gebouwen:
Via mevrouw T. de Jongh € 10,00 en via mevrouw G.
Braam € 20,00.

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.

PVG:
€ 15,00 via mevrouw T. de Bruijn en via mevrouw C.
Lensink € 10,00.

De heer G. Koster
tel. 48 81 68
De heer C. Langbroek tel. 37 30 28
De heer S. Tamminga tel. 37 27 52

Alle gevers heel hartelijk dank!

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

Pastoraat:
Mevrouw A. Staring ontving € 50,00.

Namens uw diaconie,
Hillie Ikink-Lankamp, tel. 377300

Kledinginzameling
De komende kledinginzamelingen zijn op de
zaterdagen 26 januari en 23 februari van 09.00 tot
12.00 uur in de Ni’je Wehmerhof, Rentenierstraat 20.

Iedere woensdagochtend heeft de
Johanneshof, van 9.30 - 11.30 uur
de deuren geopend voor een kopje koffie.
Het eerste uur is ds. Hinkamp regelmatig
aanwezig,
Vragen, opmerkingen, een praatje of een
afspraak te maken? Iedereen is van harte
welkom!

De kledingcommissie

Bloemenpotje
Vanaf 1 januari 2019 kunnen P.V.G.-medewerkers
alsmede ouderlingen hun gemaakte kosten voor het
bezoekwerk indienen bij mevr. N. Kip. Zij heeft dit
werk overgenomen van mevr. R. Tieltjes.
Bedoeld worden hier de kosten voor attenties i.v.m.
ziekenbezoek, geboorten, jubilea, 75- en 85 jarigen
en overige leeftijden.
Het besteedbare bedrag is voor ieder bezoek
vastgesteld op € 7.50 per attentie.
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Koster kerkgebouw : G.J. Otten
Beatrixplein 7, 7131 XW Lichtenvoorde
Tel. 0544 – 37 34 93
koster@pkn-lichtenvoorde.nl

Het volgende nummer. . .
komt uit in de week voor zondag 3 maart 2019. Kopij
moet uiterlijk maandag 18 februari 2019 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. 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. 06 – 10 61 97 58

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. 0544 - 84 33 56

Website Mevr. A. Lensink, tel. 37 66 69
WIJKINDELING 2019
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
dhr R te Kronnie
37 67 06
7. mevr. H. Hulshof
35 18 90
8. mevr. T. de Jongh
37 33 16
9. mevr. W. ten Barge
37 31 97
10. vacant
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
Bankrekeningen Protestantse Gemeente Lichtenvoorde
IBAN: NL 84 RABO 0336115474
(Kerkbalans, Giften, Collectemunten)
IBAN: NL 10 RABO 0386116717 (Exploitatie Johanneshof)
IBAN: NL 15 RABO 0373724586 (Bijdragen Solidariteitskas)
IBAN: NL 37 RABO 0373724578 (Eindejaarscollecte)
IBAN: NL 87 RABO 0373724551 (Kerkblad Op Weg)

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

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

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

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

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

Begraafplaats Vredehof: J. Niewold
Willy Brandtplein 242, 7007 LH Doetinchem
Telefoon: 0314-843947
IBAN: NL 13 RABO 0336163797

Kerkgebouw : "Johanneskerk" en
Gemeentecentrum : "Johanneshof"
Rentenierstraat 9
7131 DK Lichtenvoorde
tel. 37 60 56
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Kerkdiensten
zondag 20 januari
akz dienst m.m.v. top 2000 koor
10.00 uur ds. J.J. Hinkamp
zondag 27 januari
10.00 uur ds. J.J. Hinkamp
welkom: de heer Koskamp
deurcollecte: jeugdwerk
zondag 3 februari
10.00 uur de heer S. Kuyt
welkom: de heer Onnink
deurcollecte: werelddiaconaat
zondag 10 februari
10.00 uur ds. G. Heijnen-Zemmelink, Aalten
welkom: de heer Wildenbeest
deurcollecte: catechese en educatie
zondag 17 februari
heilig avondmaal
10.00 uur ds. J.J. Hinkamp
welkom: de heer Bijker
deurcollecte: energie
zondag 24 februari
akz dienst m.m.v. pastoor R. Scheltinga en
koor ‘Jubilate Deo’
10.00 uur ds. J.J. Hinkamp
welkom: de heer Geessink
deurcollecte: kerkradio

elke zondag is er na de dienst
koffiedrinken in de Johanneshof

zondag 3 maart
10.00 uur mevrouw G. Braam
welkom: de heer Tamminga
deurcollecte: St. Hope

elke zondag is er kinderoppas
en kindernevendienst
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