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In dit nummer:
Veertigdagentijd
Spaardoosje
Jubileum
AKZ-kerkdienst
Kerkbalans

Steeds weer anders
Zo vertrouwd als Hij mij is,
zo vreemd blijft Hij mij,
ik volg Hem
maar volgen kan ik Hem niet.
Steeds weer anders,
méér dan ik verwachtte
minder dan ik verwachtte.
Wat ik ook probeer
woorden, beelden, gedichten
Hij doorbreekt het, Hij overstijgt het.
Het doet er niet toe.
Als Hij maar kan zijn wie Hij onveranderlijk is.
Bron: Liturgiegids, Een nieuw begin

waarop die keuze is gebaseerd. De één heeft. zo op
het oog, alles mee. Huis, werk, leuke buren, gezellige
buurt om in te wonen. De ander zit in de problemen.
Huurachterstand, geen werk, regelmatig onrust in de
straat, en ook heel andere buren. De partijen van hun
voorkeur liggen ver uiteen. Wel te hopen dat ze, ieder voor zich, zich niet laten inpakken door de stoere
taal en makkelijk gedane beloftes van hun favoriete
voormannen. De tijd zal het leren.

Kiezen
Gymles. herinner het me goed. Allemaal op de
bank. Vol spanning. Twee kinderen mogen kiezen. Kiezen wie in hun team komen. De besten
zijn al snel van de bank in de rijtjes achter de
kiezers verdwenen. Blij dat ze niet de laatste
zijn. De kneus die eigenlijk niemand hebben wil.
Maar ja, de kiezers gaan voor de sterkste. Natuurlijk toch?
Een schaal met koekjes. Grote koekjes en kleine koekjes. Vier jaar ben je. Wat kies je? Eén van de grootste.
Natuurlijk toch?

Mensen op een verjaardag. Wisselen ervaringen uit.
Ook op, zoals dat heet, kerkelijk gebied. Leuke ervaringen die maakten dat de kerk in beeld is gebleven.
Een plek is gebleven waar het goed toeven is. Nare
ervaringen die zoveel verdriet veroorzaakten, zoveel
boosheid soms ook, dat ze ervoor kozen de kerk uit
beeld te laten verdwijnen, weg te duwen zelfs.

Je wordt ouder. En dan kom je erachter dat mensen
die misschien het laatste gekozen zouden worden
eigenlijk prima gasten zijn. Je zou er een voetbalwedstrijdje niet mee winnen. Maar als het om aanpakken
gaat heb je er wat aan. Voor dag en dauw op het
voetbalveld om ‘hun’ kleine jongens aan te moedigen. Als iedereen al op één oor ligt nog aan het ruimen na een feestavond. Ja, als er gekozen moet worden wie er in jouw commissie komt dan weet je het
wel.
Een verjaardag. De taartschaal gaat rond. Grote stukken en kleine stukjes. Laat jij nou die kleine het lekkerste vinden. Dus een klein stukje op je schoteltje.

Kiezen. Wat telt bij je keuze? Hoe kan je nou weten
wat goed is?

Kortom. Je bent in de loop der jaren anders gaan
kiezen. Er is iets gebeurd dat maakt dat je anders
naar dingen kijkt. Dat ‘iets’ dat gebeurde kan je ervaring noemen. Woord dat gewoon betekent: alles dat
je zag, hoorde en meemaakte. Alles dat je in het leven tegengekomen bent. Alles dat je overkomen is.

Ooit, lang geleden, maakte iemand regelmatig keuzes. Opvallend dat hij vaak koos voor het goede voor
de ander. Hij was in zijn tijd wat je noemt ‘het goede
voorbeeld’. Eigenlijk kunnen wij hem ook als voorbeeld nemen. Als goed voorbeeld.

Ook wel weer ingewikkeld. Want als dat zo is dan is je
keuze niet zo vrijwillig als je zou denken. Dan wordt je
keuze mede bepaald door al dat ‘gebeurde’.
Oké. Dat betekent ook dat iemand die andere ervaringen had dan jij, die andere dingen meemaakte, wel
eens een heel andere keuze kan maken dan jij als
jullie voor hetzelfde komen te staan.

Nou ja, zal je zeggen. Maar dat valt nog niet zo mee
hoor. Kiezen voor de ander als er ook een eigen belang in het spel is. Dat red ik niet.
En dan maar weer kijken naar die ene. Dat goede
voorbeeld. Hij redde het alleen ook niet hoor. Maar
had een steuntje in de rug. Wat heet een steuntje.
Een hele grote steun was het. God zelf was het die
hem steunde. Door dik en dun. Tot het einde toe.

Zoontje van zeven die net als grote broer en zus, en
heel veel andere kinderen, mocht kiezen tussen een
paar dagen kinderkamp of thuisblijven koos thuisblijven. Tot verbijstering van de rest die niets leukers
kon bedenken dan ’s avonds lekker keten in de tenten, een spannende nachtwandeling, en een superleuke bonte avond. Toen ik hem vroeg waarom zei
hij: “zo leuk thuis in je eentje”. Als jongste werd hij
eens niet ondergesneeuwd door broer, zus, en al hun
vrienden en vriendinnen die hem maar een klein jochie vonden.
Twee volwassenen op tv. Ze verdedigen hun keuze
voor een politieke partij. Duidelijk te herkennen

Deze tijd, deze veertigdagentijd die we ingaan, bepaalt ons extra bij die ene die koos voor het goede.
En als dat goede voor de ander meer telde dan voor
hem, dan koos hij dus voor het goede voor de ander.
Voorbeeld om na te volgen lijkt me.
Een goede veertigdagentijd gewenst. Met goede keuzes.
marja
2

Maar ook op andere terreinen was er veel reden tot
opgewektheid. Bij de avonden van Vorming en Toerusting liep de Johanneshof snel vol! Leo Fijen, over
‘de dood leeft’, had een aansprekend en openhartig
verhaal (verhalen) over de persoonlijke ervaringen
rond het sterven die zijn leven kleurden. En ook bij de
avond over ‘veel mooie woorden van Etty Hillesum’
was de Johanneshof vol met mensen uit alle windstreken. De inzet van onze commissie Vorming en
Toerusting om (waar in omringende plaatsen het
aanbod en de opkomst alleen maar minder lijkt te
worden) meer mensen naar de Johanneshof te halen
lijkt daarmee geslaagd. We hebben tenslotte een
boodschap en deze mag gehoord worden!

Pastorpraat ds. Hinkamp
Een veelgehoorde opmerking in de dagen ná
Kerst, aan het adres van predikanten, is dat het
na alle drukte dan nu wel weer wat rustiger
gaat worden. Het idee is aardig, de werkelijkheid is toch anders.
Zeker de maand januari was het een drukke én memorabele maand. In de kerkdiensten was het iedere
week raak. Op de eerste zondag namen we, op bewogen wijze, afscheid van onze koster Gerrit van
Lochem. Met veel inzet, enthousiasme, nauwgezet en
met humor heeft hij zich vele jaren ingezet voor onze
kerk. De kerkelijke onderscheiding komt hem dan ook
meer dan toe! Gerrit (nogmaals) bedankt!

En nu... nu dan toch echt wat meer rust? Nou, nee.
We beginnen dan weliswaar binnenkort met de veertigdagentijd, als tijd van inkeer en bezinning, maar
dat gaat niet vanzelf. Er is een doorgaand aanbod van
Vorming en Toerusting: Welkom! Op weg naar Pasen
zijn er weer heel wat vieringen. En dan is er nog de
Passion Lichtenvoorde. Inmiddels is er opgeschaald
naar Passion Achterhoek. Ook hier is het enthousiasme groot en wordt er met veel passie gewerkt aan
een indrukwekkende avond. Wat het allemaal gaat
worden. Het is in de diverse media bijna niet te missen. Da kaartverkoop is begonnen en ook dit jaar gaat
het weer snel. Gelukkig kunnen we dit jaar in de Hamelandhal plaats bieden aan 1000 bezoekers!

De week erop namen we afscheid van enkele ambtsdragers maar mochten we gelukkig evenzoveel (drie)
nieuwe ambtsdragers begroeten. Met de mensen die
hebben ‘bijgetekend’ hebben we een goed gevulde
kerkenraad (alhoewel er nog vacatures zijn voor
wijkouderling!). Het was een feestelijke dienst!
Nog weer een week later was de Johanneskerk te
klein voor alle toeloop. Onze Top2000-kerkdienst was
voor de derde keer op rij een waar feest! De reacties
waren geweldig. En de opkomst? Al om kwart voor
tien was er geen zitplaats meer in de kerk zelf. Gelukkig was er nog het scherm in de Johanneshof! Binnenkort wordt de dienst geëvalueerd en wat mij betreft komt er een vervolg.
Als afsluiting van de maand was er de kerkdienst met
daarbij het 50-jarig jubileum van Johan Meerdink als
organist. Dat hij het spelen nog niet verleerd is kunnen we iedere keer weer ervaren. Ook deze dienst
was het een genot om onze ‘gouden organist’ aan het
werk te zien. Deze keer was er niet alleen een kerkelijke- maar ook een koninklijke onderscheiding! De
serenade van de fanfare uit Westendorp en de gezellige nazit, met de receptie in de Johanneshof, maakten het helemaal af! Al met al was het wat betreft de
kerkdiensten een fantastische maand.

Voor wie nu denkt: is dat niet allemaal een beetje
veel? Misschien wel. Maar we hebben als kerk een
roeping om het evangelie, het geloof, onder de mensen te brengen. Niet alleen in de eigen kring maar
ook daarbuiten. Van veel kanten horen we daarover
veel positieve geluiden. En wat mijzelf betreft: ik beleef er veel plezier en voldoening aan! (En daarna zal
het ook wel weer wat rustiger worden).
Met een enthousiaste groet, Hans Hinkamp
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Kerkelijk werker Gaatske Braam
Een paar weken geleden mocht ik een inleiding houden over Marinus van den Berg. Wat hem zo bijzonder maakt is dat hij alles wat hij meemaakt kan omzetten in normale woorden. Daarom wordt hij ook
veel gevraagd om een lezing te verzorgen (200 per
jaar). Uit deze inleiding wil ik u enkele (mijns inziens)
mooie woorden meegeven.
Een mevrouw had tegen Marinus van den Berg gezegd: “Af en toe heb je iemand nodig die een veilige,
vertrouwde vreemde kan zijn.”
De mevrouw gaf hiermee perfect aan wat de kern is
van het werk van een geestelijk verzorger en Marinus
heeft het in zijn lezingen vaak over de waarde van de
VVV’er. (Zo’n VVV ‘er mag ik voor u zijn)

Gebed van de maand
In deze rubriek altijd een bijzonder gebed. Deze keer
een gebed ontleend aan de veertigdagentijd, de tijd
op weg naar Pasen. Het is een tijd van inkeer en bezinning. Heb je zelf een gebed dat je raakt? Geef het
aan ons door.

Uit een dagboek van Marinus van den Berg
Nieuw begin
Elkaar niet vastzetten in het verleden
maar de deur openen voor morgen
altijd weer bereid zijn
opnieuw te beginnen

Veertig dagen lichter
Veertig dagen, Heer, in de tijd
van inkeren en bezinnen,
om te komen tot meer klaarheid,
om aan nieuw inzicht te winnen,
veertig dagen in eenzaamheid,
zoekt onze geest naar evenwicht,
om te komen tot helderheid,
te ontvangen Uw stralend licht.

Het carnaval breekt los en de vastentijd/ lijdenstijd/
veertigdagentijd volgt erop.
De PKN heeft een veertigdagentijdkalender uitgegeven met als titel “Een nieuw begin.” Een nieuw
begin omdat de wereld weer kleur krijgt nu de lente
op doorbreken staat. En omdat we in het kerkelijk
jaar toeleven naar Pasen, het feest waarbij we vieren
dat Jezus de dood overwon en zo een nieuw begin
mogelijk maakte. Uit die opstandingskracht mogen
wij leven.

Veertig dagen op d' eeuwigheid
van verstilling en gebeden,
van meer voelen Uw nabijheid,
om te ontvangen Uw vrede,
bid ik, Heer, voor een vrediger mensheid,
dat Uw licht in ons het van 't duister wint,
Uw liefde in ons ontwaakt in eenheid
en zegeviert als het paasfeest begint.

Meeleven
We leven mee met hen die geconfronteerd zijn met
lichamelijk ongemak. Aan degenen die in een medisch circuit zitten, veel sterkte en geduld gewenst.
Dit wensen we ook aan hen die lichamelijk steeds
meer in moeten leveren, de zieken thuis of in een
verpleeghuis en allen die om hen heen staan.

Bron: gedichtensite.nl, Priscilla Laneuze

Om alvast te noteren:
Donderdag 4 april wordt er om 14.30 uur in zaal 004
van de Antoniushove met elkaar gesproken over een
bepaald onderwerp. Een persoonlijke uitnodiging
volgt nog, maar ook zonder een persoonlijke uitnodiging mag u zich van harte welkom voelen.
Met een bemoedigende groet en een goede tijd op
weg naar Pasen,
Gaatske Braam
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26 maart

Verjaardagen

Verjaardagen
03 maart

04 maart

09 maart

10 maart

12 maart

19 maart

21 maart

24 maart

De heer D.J. Batenburg
Wilhelminastraat 16
7131 XN Lichtenvoorde
75 jaar
Mevrouw J.W. Wansing-Wissink
Wilgenstraat 6
7131 ZP Lichtenvoorde
80 jaar
Mevrouw L. Scholte-Laning
Chopinstraat 16
7131 AC Lichtenvoorde
86 jaar
De heer D.J. Jansen
Middachtenstraat 23
7131 BA Lichtenvoorde
75 jaar
De heer J.F. Sint
Jan Steenstraat 52
7131 VR Lichtenvoorde
80 jaar
Mevrouw J.A. Nijland-Prinsen
Pastoor Scheepersstraat 49
7134 RB Vragender
77 jaar
Mevrouw H.J.H. Hillen-Lensink
Bachstraat 11
7131 AD Lichtenvoorde
87 jaar
Mevrouw J.G. Wamelink-van Lochem
Varsseveldseweg 7-04
7131 BG Lichtenvoorde
84 jaar
Mevrouw H.W. Helmink-Wassink
Gebr. Ketteringstraat 16
7131 NM Lichtenvoorde
84 jaar

30 maart

01 april

Mevrouw T.J. de Kruijff-van Ginkel
Tankweg 5
7137 HA Lievelde
91 jaar
De heer B. ten Bokkel
Varsseveldseweg 7-42
7131 BG Lichtenvoorde
82 jaar
De heer G.J. Hofman
Weijenborgerdijk 51F
7131 NP Lichtenvoorde
81 jaar
De heer H. van het Loo
Nieuwe Maat 24
7131 EL Lichtenvoorde
81 jaar
De heer C.J. van Benthem
Johannes Vermeerstraat 28
7131 SB Lichtenvoorde
81 jaar

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.

Dit ene weten wij en aan dit één
houden wij ons vast in de duistere uren:
er is een woord dat eeuwiglijk zal duren
en wie ’t verstaat die is niet meer alleen.
(Henriëtte Roland Holst)
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Bij de kerkdiensten.
Er zijn veel bijzondere diensten geweest. De kerkenraad constateert dat het mooie diensten zijn geweest
met veel mensen. We gaan in een volgende vergadering nadenken over manieren om blijvend meer mensen de kerk te laten bezoeken.

Kerkenraadsvergadering
van 6 februari 2019
Welkom
Allereerst een hartelijk welkom voor de drie
nieuwe ambtsdragers Lianne Tieltjes (diaken),
Trudy de Jongh (ouderling) en Bert Lensink
(kerkrentmeester).

Passion Achterhoek
De Passion Lichtenvoorde wordt in 2019 uitgelegd
naar Passion Achterhoek. De centrale plaats is de
sporthal. Hans Hinkamp verzorgt de teksten en de
liederen.

Afscheid kerkenraadsleden
In de bevestigingsdienst van 13 januari is er al aandacht geweest voor het afscheid van drie kerkenraadsleden. Dit zijn Ria Tieltjes, Marion Houwers en
Gerard van Lochem.
In deze vergadering bedankt de voorzitter Sjors
Tamminga de drie oud-ambtsdragers nog eens hartelijk en persoonlijk voor hun ambtsperiode. We geven
alle drie een luid applaus. Tot slot zijn er de gebruikelijke bloemen en pen.

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

Benoeming moderamen
Kerkordelijk is voorgeschreven dat ieder jaar opnieuw
het moderamen wordt benoemd. Vier leden worden
opnieuw benoemd. Dit zijn ds. Hans Hinkamp, Frits
Schutten (diaken), Rinus te Kronnie (scriba) en Sjors
Tamminga (voorzitter kerkenraad). Als nieuw lid
wordt benoemd Bert Baarsma (kerkrentmeester).
Vragen
Er zijn twee vragen van gemeenteleden ingekomen.
Eén wordt nader bezien. Een tweede is of niet de
naam kan worden genoemd van degene, die de afkondigingen doet. De kerkenraad acht dit niet nodig.
De naam staat vermeld in “Op Weg” bij de aankondiging van de kerkdiensten.

Zilveren 50 gulden munt
Ter gelegenheid van het 50-jarig huwelijk van Koningin Juliana en Prins Bernhard is in 1987 een zilveren
50 gulden munt uitgebracht.
Deze munt kwam ik tegen in de kas van de Johanneshof.
Muntstukken uit het gulden tijdperk zijn niet meer bij
de Nederlandse Bank in te leveren.
Men moet dan het verzamelcircuit in gaan. Zou men
deze munt willen kopen bij een handelaar, dan zou
de verkoopwaarde volgens een site op internet rond
de 30 euro zijn.
De verkoopwaarde voor de particulier zal lager zijn.
Voor ik deze munt bij een handelaar ga aanbieden
(ook dit is geld van de kerk) geven we geïnteresseerde gemeenteleden de kans om deze munt te kopen.
De munt wordt gegund aan degene die voor 1 april
het hoogste bod heeft gegeven.
U kunt reageren naar ondergetekende via het mail
adres: langbroek@langbroek.nu

Diaconie
De diaconie deelt mee dat de kerkradio nu volledig
verleden tijd is. Alles gaat via internet. Aanspreekpunt is André Koskamp of Frits Schutten.
Informatiegids
Een nieuwe informatiegids is in voorbereiding.
Kerk-tv
In de vorige vergadering heeft de kerkenraad besloten tot kerk-tv op een open kanaal als pilot, die na
een jaar wordt geëvalueerd.
Er wordt nu gewerkt aan invoering. De pilot vangt
aan bij de daadwerkelijke start.
Vacatures
De wijk van Ria Tieltjes is vacant. In het ouderlingenberaad wordt dit nader bezien.

Cor Langbroek
Penningmeester Beheerscommissie Johanneshof
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Kerk zijn in krakend communistisch systeem in Cuba
Jarenlang leidden Cubaanse kerken onder het communisme een sluimerend bestaan.
Het Cubaanse systeem kraakt echter in zijn voegen.
De bevolking zoekt naar houvast en zingeving: kerken
groeien. Door de verslechterende economie neemt
ook de armoede toe. Om als kerk beter voorbereid te
zijn op haar groeiende (diaconale) taak is er veel behoefte aan kennis over de bijbel, theologie en diaconaat. Kerk in Actie helpt kerken, predikanten en
vrijwilligers in Cuba een nieuw begin te maken. Ze
ondersteunen theologische opleidingen en helpen
kerken diaconale activiteiten op te zetten, zoals
thuiszorg voor eenzame en verarmende ouderen.
Ondersteun Cubaanse kerken met uw Voorjaarszendingscollecte, zodat zij in woord en daad kunnen
getuigen.

De diaconie heeft het volgende project ondersteund:
Het Passion (Achterhoek)
Het Passion is een vierentwintig uur per dag opvangvoorziening die een tijdelijke rustperiode biedt aan
haar gasten, voornamelijk bestaande uit dak- en
thuislozen.
Time-outvoorziening Het Passion ligt als een baken
van rust in het landschap van de Achterhoek. Omgeven door weilanden en bomen ademt het een sfeer
van reflectie en aandacht. De aanwezigheid van ‘vakantievrijwilligers’ geeft een gevoel van het ‘normale
leven’ waardoor de dak- en thuislozen in vier tot zes
weken tijd en nieuwe energie vinden om zinvolle
vervolgstappen te overwegen.
Hierbij krijgen ze professionele begeleiding om die
stap ook te maken. Het Passion werkt samen met
andere instellingen zoals verslavingsklinieken, GGZ
instellingen, reclassering en begeleide woonvormen.
De gasten zijn erg positief over het verblijf in de timeout voorziening. Zij krijgen een duidelijke dagindeling,
nemen deel aan activiteiten, ontmoeten lotgenoten
en hebben weer een eigen plek. De time out voorziening blijkt door de inzet van de hulpverleners van
stichting Ontmoeting en de diaconale vrijwilligers van
stichting Het Passion zeer effectief te zijn.
Een groot aantal gasten, bijna 70 procent, vertrekt op
een positieve wijze naar een betere omgeving dan
waar ze vandaan komen. Dat kan zijn behandeling,
begeleiding of ambulante begeleiding. Een uitweg uit
de verslaving en dus een weg naar een nieuwe toekomst. Een ander deel keert na een time-out weer
terug naar hun oude leefomgeving. Maar dan zijn ze
wel aangesterkt, geestelijk tot rust gekomen.
Dakloze Sjoerd over Het Passion: ‘rust, soberheid en
aandacht. Dat zijn de dingen die mij het meeste aanspreken bij Het Passion. Kijk, ik ben alles kwijt geraakt
en toch kijken ze hier niet op je neer. Hier hebben ze
echt belangstelling voor je’.

24 maart

Pionieren rond zingevingsvraagstukken
Verspreid over heel Nederland ontstaan nieuwe vormen van kerkzijn, zoals kliederkerken, pioniersplekken en monastieke initiatieven. De initiatiefnemers
zoeken actief naar manieren om het evangelie met
onze medelanders te delen en aan te sluiten bij zingevingsvragen. Op dit moment zijn er meer dan honderd pioniersplekken, nieuwe geloofsgemeenschappen voor mensen die niet naar de kerk gaan. In Rotterdam bijvoorbeeld is in de vergrijzende wijk Slinge
de pioniersplek Seinpost Slinge gestart, een multiculturele gemeenschap waar vooral ‘nieuwkomers’ of
mensen met een andere culturele achtergrond een
geestelijk onderdak kunnen vinden. De Protestantse
Kerk ondersteunt startende pioniersplekken. Collecteer mee, of collecteer voor een pioniersplek in uw
eigen omgeving.
31 maart

Stichting Hope

10 maart

Amnesty International

13 maart

Eigen Project diaconie
Ethiopische vrouwen

17 maart

Voorjaarszendingsweek (KIA)

Binnenlands diaconaat (KIA)

Opbrengsten collectes december

Deurcollectes maart
03 maart

Missionair werk (KIA)

02 dec. Missiewerk
09 dec. Pastoraat
14 dec. Kerkradio
16 dec. Alg. Kerkenwerk
18 dec. Onkosten Christmas Carols
23 dec. Stichting Hope
24 dec. Eredienst
25 dec. Kinderen in de knel (KIA)
30 dec. Cantorij
31 dec. Eindejaarscollecte

€ 65,60
€ 63,05
€ 17,50
€ 49,87
€ 294,87
€ 66,07
€ 156,39
€ 131,65
€ 46,40
€ 79,50

Namens de diaconie
André Koskamp
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Iemand uit het team vertelde er in de Johanneskerk
enthousiast over al weer even geleden. Zo mooi dat
met een klein iets een zo groot resultaat behaald kan
worden. Simpel maandverband bijvoorbeeld waardoor meisjes, die anders elke maand dagen thuis
moesten blijven bij gebrek daaraan, gewoon naar
school konden. Of begeleiding van beginnende gynaecologen. Apparatuur die meegaat. Broodnodige
medicijnen die aangeschaft kunnen worden. We
mopperen (misschien terecht soms) op onze gezondheidszorg, maar als we daar een maandje zouden doorbrengen zou het zomaar kunnen dat we hier
een toontje lager gaan zingen.

Waarom en waarvoor sparen?
Bij dit blad vinden de lezers een spaardoosje. Nou ja,
doosje, het is nog plat. Maar het moet lukken om er
een doosje van te maken. Als je dat wilt tenminste.

Daarom de oproep van de diaconie om deze vastentijd mee te sparen voor het project dat zij steunen in
Ethiopië. Geef het busje een plekje in de woonkamer.
Stop er af en toe iets in. Denk niet ‘ach, een druppel
op een gloeiende plaat’. Want veel druppels samen
kunnen heel wat uitwerken.

De rooms- katholieke traditie van vasten heeft ook in
de protestantse kerken een plekje gevonden. Niet
direct zoals vroeger. Ik herinner me mijn roomskatholieke vriendinnetje dat tijdens de vasten geen
snoepjes mocht eten. De aangeboden snoepjes werden verzameld in een trommeltje. Volgens mij mocht
ze zich met Pasen vervolgens misselijk snoepen.

En dan? Als de veertigdagentijd voorbij is? Dan kan u
het gespaarde geld op meer manieren doorgeven.
U kunt het busje eerste paasdag meenemen naar de
kerk en het voorin op het podium zetten. U kunt ook
vragen of een diaken het bij u op wil halen. Of u
brengt het langs bij een van de diakenen die u kent.
Of u maakt het gespaarde bedrag over op de rekening van de diaconie Protestantse Gemeente Lichtenvoorde (IBAN: NL 46 RABO 0336121687) onder vermelding van Ethiopië project.

Tegenwoordig houdt vasten niet alleen in ‘zich onthouden van vormen van eten’. Sommige mensen
besluiten de vastentijd bijvoorbeeld niet of minder
alcohol te drinken. Of minder tv te kijken. Of juist
iets extra te doen. Zoals bijvoorbeeld elke dag iets
lezen van de speciale 40-dagentijd kalender uitgegeven door het NBG.
Er is ook een groep mensen die tijdens de vastentijd
iets opzij leggen voor anderen. Door extra spullen te
brengen naar de voedselbank. Door een bedrag over
te maken voor een doel naar keuze. Of door thuis
elke dag iets te sparen in een speciaal doosje of busje.

In een vorige woonplaats leefde deze manier van
sparen tijdens de veertigdagentijd sterk. Het was
altijd goed te zien hoe kinderen met Pasen hun doosjes op het podium kwamen brengen. Ze hadden thuis
al die weken het busje gevuld. Er iets van meegekregen wat het is om te delen. En als het meezat ook
meegekregen waarom die tijd dat ze dat deden een
speciale tijd was. Maar dat geldt natuurlijk niet alleen
voor kinderen.
We hopen op veel steun voor dit mooie project.

De diaconie steunt al jaren een project in Ethiopië. In
het vorige nummer las u er uitgebreid over. Hoe een
team artsen en verpleegkundigen afreisde en volgend
jaar weer gaat afreizen naar dat verre land om gezondheidswerkers daar te ondersteunen. En dan speciaal op het gebied van moeder- en kindzorg.

Namens de diaconie, Marja
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Lijdensweg of levensweg

Biddag voor gewas en arbeid!

Op weg naar het Paasfeest, aan het begin van de
40-dagentijd (ook wel lijdenstijd of vastentijd
genoemd) een avond om stil te staan bij de missie van Jezus.
Wat waren de dingen die hij belangrijk vond?
Welk doel had hij voor ogen? Zelf zegt Jezus ‘dat
hij zal moeten lijden en sterven’.

Op woensdag 13 maart
Aanvang 19:30 uur van de korte kerkdienst
Aanvang ±20:30 uur Thema 50 jaar boeren leven!

In de loop van de jaren is het boerenleven enorm
veranderd. Van de opkomst van de landbouwmechanisatie, een steeds toenemende schaalvergroting en
de intrede van het melkquotum, tot de invoering van
de mestboekhouding en mestregeling.

Maar waarom eigenlijk? Had dat niet anders gekund?
Want er is toch al veel te veel lijden in de wereld.
Was zijn missie om te lijden en te sterven óf speelden
er andere dingen mee? Wat nu als Jezus gewoon zijn
boodschap had kunnen blijven vertellen, tot op hoge
leeftijd, en dan in vrede was ingeslapen? Zomaar een
aantal vragen om samen over in gesprek te gaan.
Door de jaren heen is over het lijden van Jezus veel
gezegd. Een rondgang door de tijd kan helderheid
geven over de vraag: wat moet je, of kun je, met dat
lijden van Jezus? Het antwoord zal voor iedereen
weer anders zijn, omdat mensen nu eenmaal heel
verschillend zijn. Daarom is respect voor elkaar een
voorwaarde voor een goed gesprek. Het zal geen
avond worden vol hoogdravende taal of theologie
maar een avond die ruimte wil maken voor openhartige vragen!

In een openhartig levensverhaal vertelt Gerard
Boenink over de ontwikkelingen in deze sector, van
kind tot het heden. Een unieke en persoonlijke inkijk
in het boerenleven, door de tijden heen.

Toegang en koffie gratis.

Toegang gratis (vrijwillige bijdrage).
Koffie/thee € 1,Leiding: ds. Hans Hinkamp
Locatie: Johanneshof
Datum: donderdag 7 maart
Tijd: 20.00 tot 22.00 uur
Info: Sjors Tamminga, tel. 0544-372752
Mail: sjors.tamminga@kpnmail.nl
U bent van harte welkom!
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Het passieverhaal in de muziek met
medewerking door dhr Emile Engel

Bezoek koptische kerk
Loreto Lievelde
Zondag 7 april, vertrak 14:30 uur

Donderdag 28 maart 2019
Enkele jaren geleden ging het voormalige klooster
van de Paters Maristen, bekend onder de naam Loreto, over in andere handen. Het is nu in gebruik als
koptisch orthodox klooster.
Deze middag zijn wij van harte welkom voor een
kennismaking met deze geloofsgemeenschap. We
horen bij deze rondleiding over hun herkomst, gebruiken, iconen en hoe een kerkdienst er uitziet. Er
zal volop gelegenheid zijn om vragen te stellen.
Volgens de kerkstatistieken telt de koptisch orthodoxe gemeenschap in Nederland ca. 10.000 personen verspreid over het hele land. Grote steden zoals
Amsterdam en Den Haag kennen de grootste koptisch orthodoxe gemeenschappen.

In de aanloop naar Pasen verzorgt dhr. Emile Engel
aan de hand van een beeldpresentatie een algehele
inleiding over het ontstaan van passiemuziek en over
de Matthäus Passion in het bijzonder.

Hij zal ingaan op het verschil tussen de Johannes Passion en de Matthäus Passion. Bij de presentatie komen het gebruik van de recitatieven, aria’s, koralen
en koorwerken aan de orde, met gebruikmaking van
pianospel. Wat maakt de Matthäus Passion zo bijzonder voor de toehoorder en waarom raakt juist de
Matthäus Passion de gevoelige snaar bij het publiek?
Met muziekvoorbeelden is er aandacht voor symboliek en getallenleer, zo vaak voorkomend bij Bach.
Deze voorbeelden helpen om meer begrip te ervaren
voor wat Bach in zijn compositie bedoelde, zowel
religieus als muzikaal. Ook wordt er gekeken naar de
‘kruisvorm’, die onderliggend door Bach als uitgangspunt is genomen voor het schrijven van dit monumentale werk.
Op toegankelijke wijze zal Emile Engel deze avond,
zowel kenners als ‘onbekend-met-Bach’, meer inzicht
geven in dit schitterende meesterwerk van Bach.
Bezoekers mogen zelf meedoen door een kort gedeelte te zingen. Voorkennis is hierbij niet noodzakelijk.
Sinds 2007 dirigeert Emile Engel in samenwerking
met Vocaalensemble Ex Arte en barokorkest Concerto Barocco jaarlijks op Goede Vrijdag de Johannes
Passion van J.S Bach in de St. Werenfriduskerk te
Zieuwent.

De kerk verzorgt het geestelijk leven van orthodoxe
kopten uit Egypte, Soedan, Ethiopië en Eritrea. Ook
Nederlanders die door een huwelijk aan de kerk verbonden zijn of die zelfstandig tot het orthodoxe geloof gekomen zijn behoren tot het werkterrein van
de kerk.
Vertrek 14.30 uur, verzamelen bij de Johanneshof.
Kosten € 5,- per persoon,
incl. rondleiding (anderhalf uur) en koffie
OPGAVE VERPLICHT! (Voor 1 april)
Opgave Sjors Tamminga, 0544-37 27 52,
mail: sjors.tamminga@kpnmail.nl

Toegang gratis (vrijwillige bijdrage).
Koffie/thee € 1,- U bent van harte welkom!
Leiding Dhr. Emile Engel
Locatie Johanneshof
Datum donderdag 28 maart, tijd 20.00 - 22.00 uur
Info: Sjors Tamminga, 0544-37 27 52,
mail: sjors.tamminga@kpnmail.nl
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vele jaren mag genieten van zijn muzikale kwaliteiten.
Vervolgens spelde hij Johan een draaginsigne in goud
met briljant op van de Vereniging voor Kerkrentmeesterlijk Beheer en overhandigde hem een bijbehorende oorkonde en een enveloppe met een cadeaucard. Een fraai boeket bloemen was er voor zijn
vrouw Joke .

Jubileum
Johan Meerdink 50 jaar organist van onze
Protestantse gemeente
Op zondag 27 januari jl. was het een hele bijzondere dienst in onze Johanneskerk. In deze dienst
werd stil gestaan bij het feit dat Johan Meerdink al 50
jaar cantor-organist van onze gemeente is.
Tijdens de dienst kwam dit al tot uiting in de woorden
van ds. Hans Hinkamp, die onder meer het gedicht
‘de organist’ voordroeg en op verzoek van Johan de
schriftlezing uit de
Statenvertaling
voorlas t.w. Psalm
150 en ook werd
Psalm 150 uit het
liedboek gezongen.
Het thema van de
preek was ‘Geef
elkaar de ruimte’
na de gemeentezang en slotgebed
zong de Cantorij
onder begeleiding
van Bas Tieltjes het
mooie lied ‘Trust
and obey’ en aansluitend sprak namens de Cantorij
Janny Twigt Johan
Meerdink met lovende woorden toe. Zij noemde de
oprichting van de Cantorij in de Gereformeerde kerk
rond 1980 de voorloper van de huidige Cantorij,
waarbij Johan steeds de leidende rol heeft. Zij sprak
de wens uit dat Johan dit nog lang kan voortzetten en
bood hem een enveloppe met inhoud aan.
Na het slotlied en de zegen volgde een korte pauze
waarin Bas Tieltjes een feestelijk stuk op de piano
speelde.
Ds. Hans Hinkamp kwam terug als ceremoniemeester
voor het jubileum van Johan en gaf het woord aan
Frits van Lochem. Die sprak Johan toe namens het
college van kerkrentmeesters en ging in vogelvlucht
door de 50 jaren heen, dat Johan organist in Lichtenvoorde is, begonnen in 1969 in de Gereformeerde
kerk en sinds 1990 in de Johanneskerk. Hij concludeerde dat Johan met 50 dienstjaren de meest stabiele factor in de kerkelijke organisatie is.
Dominees kwamen en gingen, kerkenraadsledenkwamen en gingen, kosters kwamen en gingen, maar
Johan speelde voort.
Hij roemde de goede samenwerking van Johan met
ds. Hinkamp, collega Bas Tieltjes, de Cantorij en de
musici waarmee af en toe wordt opgetreden.
Spreker sprak de hoop uit dat onze gemeente nog

Hierna gaf ceremoniemeester Hans Hinkamp het
woord aan Ilse Saris, loco-burgemeester van de gemeente Winterswijk.

Zij memoreerde alle verdiensten van Johan Meerdink
voor de Protestantse Gemeente Lichtenvoorde, jarenlang ook als dirigent bij de Westendorpse fanfare,
idem bij Excelsior in Silvolde en Jazzewind in Winterswijk en tegenwoordig nog als plaatsvervangend
dirigent en pianist bij het Woolds Mansleukoor, het
gemengd koor Kotten en het dames koor Zang en
Vriendschap uit het Woold, waarnaast hij mantelzorger is voor zijn vrouw Joke.
Al zijn activiteiten zijn op paleis Noordeinde bekend
geworden, zodat Koning Willem Alexander Johan
heeft benoemd tot lid in de orde van Oranje Nassau.
Loco-burgemeester Ilse Saris heeft hem daarna de
Koninklijke onderscheiding opgespeld en de bijbehorende oorkonde uitgereikt, samen met een fraai boeket bloemen. Na de diverse foto’s kwam bij verrassing de Westendorpse Fanfare de kerk binnen en
bracht Johan een prachtige aubade.
Een fraaie afsluiting van het officiële gedeelte van
deze jubileumviering, die informeel werd voortgezet
in de Johanneshof, waar Johan werd gefeliciteerd
door alle aanwezigen en onder het genot van koffie,
thee en limonade en verder nog met drankjes en
hapjes werd dit jubileum feestelijk afgesloten.
Frits van Lochem
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Wat is de zin van ons leven?
‘Dat is een grote vraag die vooral gaat woelen naarmate we ouder worden. Omdat hij verband houdt
met: waar ben ik mee bezig geweest? Was dat wel
meer dan het najagen van ijdelheden?
Ik zou nuchter willen beginnen: de zin is wakker
worden en ons bewust worden van de fundamentele
relatie met de oergrond van ons bestaan en ons richten op de grondwet in ons leven. Dat is voor mij de
liefde voor de mens en de natuur. Zelf noem ik die
oergrond God, maar mensen die zich van religie hebben afgekeerd, kunnen zich er ook in herkennen.
Omdat ze weet hebben van een grotere werkelijkheid
dan wij ons kunnen voorstellen, het transcendente.’

Edy Korthals Altes, een voorbeeld
Onlangs werd ik getroffen door een interview in de
Volkskrant en in het EO-programma ‘Het vermoeden’
over de oud-diplomaat en overtuigd Christen en
overtuigd vredesactivist Edy Korthals Altes.
Op 94-jarige leeftijd pleit Edy Korthals Altes hartstochtelijk voor ‘een nieuwe mens’. De oudambassadeur is zo goed als blind (‘mijn zicht is nog
maar een half procent’) en dagelijks voelt hij de pijn
van het overlijden van zijn vrouw in 2017, na 68 jaar
samenzijn. Toch houdt hij zich nog intensief met de
wereld bezig. Vorig jaar publiceerde hij het boekje
‘Sprokkelhout’, opgedragen aan zijn elf kleinkinderen,
waarin hij ‘een zoektocht naar zin en geloof’ onderneemt. Als motto koos hij een citaat van Dag Hammarskjöld, de voormalige secretaris-generaal van de
VN: ‘De langste reis van het leven is de reis naar binnen.’

Hoe kunnen we daarvan weten?
‘Je kunt dat beseffen wanneer je je verdiept in het
wonder van de geboorte van een kind. Dat ontstaat
uit het samenkomen van twee heel kleine deeltjes
die na negen maanden tot een volwaardig mens uitgroeien. Onmiskenbaar is dat een wonder. Of je kunt
het onmetelijke universum aanschouwen, waarin wij
slechts stofjes of vonkjes zijn. Daaruit kun je afleiden
dat je ons leven in een grotere context moet zien –
niet alleen maar dat van het individu. Het maakt onderdeel uit van een groter verband, waarmee het
met huid en haar is verbonden, of het dat nu wil of
niet. Dat hangt samen met de vraag naar de bestemming van ons leven. Dan kom ik uit op die oergrond, de grondwet van ons bestaan.’
Kan ik mezelf niet als onderdeel van een groter verband zien zonder die grondwet?
‘Jawel, maar dan dreigt u voorbij te gaan aan het
wonder zoals ik dat heb aangegeven. Naarmate ik
ouder word, voel ik daar meer eerbied voor, ontzag
ook. U (de interviewer – SK) bent door uw hartstilstand met uw eigen sterfelijkheid geconfronteerd.
Dat is een ervaring die u in staat stelt iets van die
fundamentele relatie te beseffen. Zo’n episode
dwingt je tot het stellen van de vraag: wat doe jij,
met jouw mogelijkheden, in onze werkelijkheid?
‘Adam, waar ben jij?’ vraagt God in Genesis. Oftewel:
‘Mens, wat doe jij, in de korte tijd die je is gegeven?
Waar sta je, waar zet je je talenten voor in?’

Als ambassadeur in Madrid kwam hij in de jaren tachtig in het nieuws, toen hij zijn ontslag aanbood – zijn
afkeer van ‘de waanzin van de wapenwedloop’ bracht
hem daartoe. Tot zijn drastische stap kwam hij na een
droom over Jezus. Daarna zette hij zich in voor de
dialoog tussen wereldreligies. Een ‘grote mentaliteitsverandering’ is nodig, meent Korthals Altes, om
onze verhouding tot elkaar en tot de natuur ‘in overeenstemming te brengen met de grondwet van ons
leven’. Na zijn zelf gekozen ontslag zette hij zich via
diverse internationale vredesorganisaties in voor
vrede en vrijheid.
Enige tijd geleden gaf hij een interview in De Volkskrant waaraan ik het volgende ontleen.

Wanneer zet je die verkeerd in?
‘Als een mens zich niet richt op de liefde, niet op zijn
medemens en niet op de natuur. De mens ontkent
vaak zijn plek in het grotere geheel, hij is geneigd tot
hoogmoed. Daardoor dreigt hij zijn kompas te verliezen. In mijn definitie van de grondwet van ons leven
heb ik niets gezegd over materie of geld. Wie zich
richt op het materiële bevindt zich in een cocon, met
een reductionistische opvatting van het leven. Dan
wordt je bestaan leeg.
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vroeger tot de elite konden worden gerekend en die
een miljoen verdienen. Die vinden het ook nog een
schande wanneer ze aan het eind van het jaar geen
bonus krijgen. Dat zij zich niet schamen, begrijp ik
niet.
‘Zet daar de dames van de thuiszorg tegenover. Die
doen fantastisch werk tegen een schamel salaris.
Door de regen komen ze hier soms binnen als verzopen katten, met weinig meer dan een tientje per uur
gaan ze naar huis. Terwijl ze zich inzetten voor medemensen die zich in de kwetsbaarste fase van hun
leven bevinden. Er is een groeiende kloof in de samenleving doordat het individualisme zo is doorgeschoten. Het zou juist moeten gaan om nietmateriële zaken, zoals de liefde.’

de voor de natuur. Maar we willen er niet van af. We
zitten op een cruiseschip, stevenen af op een kolossale ijsberg en roepen ondertussen: ‘Vooruit!’ ‘Met
technologische vooruitgang gaan we onze koers heus
niet verleggen – het komt aan op een gedragsverandering. Maar triomfantelijk wordt er verkondigd dat
vanaf Schiphol een kwart miljoen mensen op een
enkele dag zijn vertrokken. Dan vraag ik me af: waar
zijn we in godsnaam mee bezig? Er wordt maar gepraat, maar we dringen niet tot de kern door. Die zit
in ons gedrag.’
Dan zul je de mentaliteit moeten beïnvloeden. Hoe
doe je dat?
(Met stemverheffing) ‘Dan zeg ik: zie de Christus! De
Poolse, marxistische filosoof Kolakowski heeft een
essay geschreven waarin hij duidelijk maakt hoe belangrijk het voor gelovigen en niet-gelovigen is om
zich in Jezus te verdiepen. Zijn waarden houden een
samenleving samen – het streven naar vrede, gerechtigheid en solidariteit met de zwakkeren. Als die
waarden verdampen en we in onverschilligheid vervallen, dreigt de catastrofe.’

U vindt dat er een mentaliteitsverandering moet
komen, zelfs een nieuwe mens. Waarom?
‘We hebben een nieuwe mens nodig die gedreven
wordt door liefde voor de medemens en de natuur;
en die dat weet te vertalen in een ander economisch
model en een ander veiligheidsmodel. Dat vergt een
andere vorm van leven: materieel soberder, maar
rijker van inhoud, met meer aandacht voor de geest.
Met onze knappe koppen hebben we een bulldozer
ontwikkeld die tot de vernietiging van alles in staat is
– van het menselijk leven door middel van kernwapens tot vernietiging van de natuur, zie onze ecologische crisis. Die bulldozer wordt bestuurd door een
klein mannetje met een nog kleiner kopje. In zijn
geest wordt niet geïnvesteerd, want nee, we geloven
tegenwoordig in algoritmen! Dan zeg ik: juist nu hebben we mensen nodig die weet hebben van menszijn, die oog hebben voor de krachten die er gaande
zijn en die zich de vraag stellen: hoe kunnen we die
verantwoord beheersen?’

Is uw wereldbeeld niet al te pessimistisch? Oorlog,
honger en ziekte hebben we in belangrijke mate
teruggedrongen.
‘Ik probeer te bezien wat gaande is, realistisch, en dat
stemt mij buitengewoon bezorgd. De tijd van optimisme of pessimisme is voorbij. Maar ik geef niet toe
aan doemdenken, dat nooit. Ik kan daar zo uitgesproken over zijn dankzij mijn overtuiging dat de wereld
in Gods handen ligt. In zijn wereld zijn wonderen
mogelijk, kunnen exceptionele mensen plots opstaan.
Toen veel politici en diplomaten in de jaren tachtig
dachten dat het met de Koude Oorlog verkeerd zou
aflopen, stond in de Sovjet-Unie ineens Gorbatsjov
op. Een belangrijk vernieuwend mens. Mandela was
ook zo’n vernieuwer.’

U bent geboren in 1924, het is nu 2018. Zijn we in al
die tijd dichter bij die ‘nieuwe mens’ gekomen, of
ziet u achteruitgang?
‘Ik zie dat een aantal mensen wakker aan het worden
is. Er is een kentering aan de gang. Bij de jongeren zie
ik mensen die genoegen nemen met kleinere salarissen en niet dromen van die mooiere auto dan de
buurman.’

Hoe staat u op uw 94ste tegenover de dood?
‘Ik zie het leven als een tijdelijke fase: we komen van
God en keren naar Hem terug. Wanneer er een eind
komt aan mijn fysieke lichaam dan gaat mijn geest
weg, zoals zo’n vogel die je ziet wegvliegen bij een
dode op een schilderij uit de 17de of 18de eeuw. Ik
geloof in de ziel. Waar die heen gaat, weet ik niet,
maar ik heb een volstrekt vertrouwen dat je wordt
opgevangen. Als de trapezewerker die loslaat: gaat
hij met zijn handen zoeken dan gaat het mis, geeft hij
zich volledig over dan komt het vanzelf goed. De
vreugde van het evangelie geeft me op dit punt
steun.’

Zulke mensen had je in de jaren zeventig ook.
(Stilte) ‘Als ik eerlijk ben, ben ik buitengewoon bezorgd. Omdat de kentering te langzaam gaat. Te weinig mensen worden wakker. Neem het misdadige
kernwapenbeleid, dat als een zwaard van Damocles
boven ons hoofd hangt. Of het milieuverdrag dat
leuke afspraken bevat, maar voorbijgaat aan de kern.
Dat is ons economisch model, dat in strijd is met lief13

U bent waarschijnlijk niet ver van het einde van uw
leven. Wat wenst u toekomstige generaties toe?
‘Mensen, besef wat mens-zijn is. (stilte) Want dat is
een ongelofelijk wonder en een enorm voorrecht.
Dus kom in beweging. Maak er ernst mee. Richt je
niet op miljonair worden, maar zet je in voor een
nieuwe, rechtvaardige samenleving en een nieuw
denken over vrede en veiligheid. Met hart en ziel. De
krachten die we zelf in het leven hebben geroepen,
zoals ongelijkheid en klimaatverandering, dwingen
ons die nieuwe mens te verwezenlijken. Als we dat
niet inzien, loopt het vast. Ons antwoord op de zinvraag wordt bepalend voor de toekomst van onze
kinderen en kleinkinderen.

Agenda
04 maart
05 maart

28 maart

Vergadering PVG
Vergadering KRM
Verg. ‘Vredehof”
Inloopmorgen
V&T Hans Hinkamp
PVG middag
Inloopmorgen
V&T Gerard Boenink
Bloemschikken
Open Tafel
Bachkoor concert
Beheerscie.
Inloopmorgen
Verg. Moderamen
Bloemschikken
Inloopmorgen
Verg. Kerkenraad
V&T Emile Engel

14.00 uur
09.30 uur
20.00 uur
09.30 uur
20.00 uur
14.30 uur
09.30 uur
19.30 uur
19.30 uur
11.30 uur
16.00 uur
10.30 uur
09.30 uur
19.30 uur
19.30 uur
09.30 uur
20.00 uur
20.00 uur

Samen vieren? Denk mee!

1 april

Vergadering PVG

14.00 uur

In de vorige Op Weg stond een oproep om mee te
denken aan de invulling van de bijzondere kerkdiensten, zoals de AKZ-dienst. Met een klein groepje staken we
de
koppen bij elkaar. mmm
Het resultaat was groot!

.

06 maart
07 maart
11 maart
13 maart
14 maart
15 maart
17 maart
19 maart
20 maart

Steven Kuyt

21 maart
27 maart

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.
Ruim voldoende en heel aansprekende ideeën om
vorm te geven aan onze AKZ-diensten en een aantal
andere bijzondere kerkdiensten. Wat het precies gaat
worden? Wordt vervolgd...!
ds. Hans Hinkamp
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ook een cadeautje zoals een pop of speelgoedauto
dankzij de steun van andere sponsors.
Namens deze kinderen en de collega’s van het bijbelgenootschap in Haïti: hartelijk dank aan iedereen die
heeft bijgedragen aan het slagen van deze actie.

Nederlands Bijbelgenootschap
Studieleesplan ‘Verdiep je in Jesaja’
Troostend, confronterend, dreigend én hoopvol –
Jesaja is een bijbelboek van uitersten. De boodschap
van deze profeet drukte een stempel op de bijbel en
spreekt nog steeds tot de verbeelding. Wie dit boek
beter wil begrijpen, kan zich intekenen op een digitaal leesplan van het NBG.

Met Johannes toeleven naar Pasen
Wie ben ik en hoe leef ik? Wat zegt Jezus over zichzelf en wat betekent dat voor mij? Wie in de veertigdagentijd bij zulke vragen wil stilstaan, kan het leesplan van het Nederlands Bijbelgenootschap (NBG)
volgen. Deelnemers lezen vanaf 6 maart het hele
Johannes-evangelie op weg naar Pasen. Het leesplan
komt digitaal beschikbaar via debijbel.nl, de app Mijn
Bijbel en als boekje.
‘In de veertigdagentijd staan veel mensen stil bij vragen die hun dagelijkse bezigheden overstijgen’, zegt
NBG-directeur Rieuwerd Buitenwerf. ‘Bijvoorbeeld de
vraag: wie ben ik, los van mijn gewoontes en prestaties? Wie zijn wij, hangt volgens het Johannesevangelie nauw samen met de vraag wie Jezus is.
Daarom is alles wat Johannes over Jezus opschreef,
een uitnodiging aan ons als lezers. We willen de deelnemers aan dit leesplan uitdagen: wat zegt Jezus over
zichzelf en wat kan het voor mij betekenen? De zeven
‘Ik-ben’- uitspraken van Jezus in dit evangelie vormen
daarbij de rode draad’.
Met het leesplan lees je in veertig dagen het hele
bijbelboek Johannes door. De Bijbelteksten komen uit
de Nieuwe Bijbelvertaling(NBV), een vertaling vanuit
de bronteksten van de bijbel in hedendaags, natuurlijk Nederlands.
Het fraai uitgevoerde boekje is te bestellen via het
NBG via deze link:
www.bijbelgenootschap.nl/40dagentijd

Verdiep je in Jesaja is het eerste studieleesplan dat
het NBG uitbrengt. Het voornemen is om meer van
die
verdiepende
leesroosters
te
maken.
‘In een studieleesplan geven én vragen we meer dan
in onze andere leesroosters’, zegt NBGbijbelwetenschapper Anne-Mareike Schol-Wetter.
Lezers die de diepte in willen, krijgen in een studieleesplan veel informatie over de historische achtergrond van een tekst. Ook ontdekken ze welke rol het
bestudeerde bijbelgedeelte speelt binnen het grotere
verband van de bijbel.’
Verdieping
Wie meedoet met ‘Verdiep je in Jesaja’, leest in 21
dagen bekende en minder bekende teksten uit dit
boek. Het leesplan geeft je elke dag veel informatie
over de tijd waarin Jesaja optrad en zijn boek ontstond. Achtergronden en tekstkenmerken worden
belicht en verwante bijbelteksten worden aangewezen. Belangrijke begrippen krijgen een toelichting in
kaderteksten. Illustraties ondersteunen de rode
draad van het gelezen gedeelte en het bijbelboek als
geheel.
Van lezen naar leven
Het leesplan geeft dus veel informatie, maar vraagt
ook wat van de lezers. Elke dag krijgen ze enkele vragen mee: studievragen om een nog dieper inzicht te
krijgen in de tekst, en toepassingsvragen, die helpen
om de brug te slaan van Jesaja naar hun eigen leven.

Namens de werkgroep van het NBG
Ineke Beestman-Hoitink

Aanmelding voor het leesplan:
www.debijbel.nl/jesaja.

AKZ-dienst: Opnieuw beginnen
Op 24 maart is er een AKZ-dienst met medewerking
van de Cantorij. Het gaat deze keer over de aanloop
naar het Paasfeest: de veertigdagentijd, een tijd voor
inkeer en bezinning. Maar dat wil niet zeggen dat het
allemaal zwaarmoedig moet zijn. Zeker niet! Daarom
maken we er een aansprekende dienst van, die aansluit bij het landelijke thema: Opnieuw Beginnen.

Eerste bijbels uitgedeeld in Haïti
December vorig jaar voerde het Nederlands Bijbelgenootschap actie voor (kinder)bijbels voor Haïti. Begin
dit jaar werden duizenden arme kinderen in Haïti blij
gemaakt met een eigen bijbel!
De meeste bijbels zijn uitgedeeld op scholen tijdens
een feestelijke (kerst)bijeenkomst. Maar ook in vele
kerken in het hele land kregen kinderen een bijbel
uitgereikt. Naast een bijbel kregen de kinderen vaak
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Maandag 11 februari 2019 opende mevrouw De
Bruijn de PVG-middag met de woorden: “Fijn dat u er
bent”!
Dit was bedoeld voor de trouwe bezoekers van elke
ouderen middag maar ook voor de gasten die af en
toe aanwezig zijn. Iedereen is even welkom!
De verhalenverteller van deze middag is de heer G.
Uwland, hij werd vanzelfsprekend ook welkom geheten.
We hoorden een lezing over Gen. 22 vers 16a en
zongen daarna een lied.
Onze spreker stelde zichzelf voor als verteller van
verhalen in het dialect van deze streek. Hij is ook
actief in de dialectkring Achterhoek. Deze middag
probeert hij ons met verhalen zijn passie voor het
dialect te laten horen.
Mijn verslag zal ik maar gewoon in het Nederlands
doen anders gaat het mis. Het eerste verhaal dat de
heer Uwland ons vertelde was een herkenbare situatie getiteld, “Beschuit met muisjes”. Humoristisch
maar oh zo herkenbaar. Er kwamen daarna nog leuke
verhalen over oppassen door opa en oma en hun
poging om er iets gezelligs van te maken. Ook hier
weer de bekende valkuilen die ze tegen kwamen en
de heerlijke rust als de kinderen eindelijk op bed
lagen. De verhalen werden steeds heel duidelijk en
rustig voorgelezen en er was veel aandacht van de
ouderen om niets te hoeven missen.
De pauze was een rustmoment voor de heer Uwland
en daarvan werd ook gebruik gemaakt door de aanwezigen om zelf even lekker te kunnen babbelen met
de buurman of -vrouw.
Ook na de pauze was er weer snel aandacht en stilte
om niets te hoeven missen. Het verhaal van de bloemenvaas die was geschonken aan een rommelmarkt.
Dit was zeker niet de bedoeling geweest maar de
heer des huizes dacht een beetje opruimen kan geen
kwaad. Helaas: het was een dierbaar erfstuk en
moest dus weer terug naar de eigenaar. Dat was wel
zuur want het koste een flinke duit maar daardoor
was er gelukkig weer vrede in huis. Het was de hele
middag genieten van al deze mooie verhalen waarvoor de heer Uwland aan het einde een welgemeend
applaus kreeg.
Hierna wenste mevrouw De Bruijn iedereen een wel
thuis toe.

P.V.G. Seniorenmiddagen
14 januari en 11 februari
Op maandag 14 januari 2019 was er de eerste bijeenkomst van onze ouderenmiddagen in het nieuwe jaar
en zoals gebruikelijk werd er Bingo gespeeld.
Mevrouw De Bruijn begroette ons met een hartelijk
welkom en wenste ons een gezellige middag toe.
Ze opende de middag met een meditatie en een gebed. Daarna zongen we samen een lied.
De dames Gera Boschman en Annie Eskes hadden de
leiding op deze Bingo-middag. Leuke prijsjes stonden
er al op de tafels. Iedereen kreeg een Bingo-plankje
met eigen nummers erop. Zodra een nummer werd
afgeroepen kon men het nummer verwijderen door
het venstertje dicht te schuiven. Zoals gebruikelijk
was het tempo in de eerste ronde heel rustig en kon
men even wennen het spel. De winnaar van elke ronde mocht een keuze maken uit drie presentjes. En
daarna was er voor de nummers twee en drie een
keuze uit de overgebleven prijsjes. Er waren bloemetjes, levensmiddelen pakketten en andere cadeaus.
Natuurlijk altijd leuk om te krijgen. Na enkele rondjes
werd er een pauze gehouden en kon men even uitrusten van het gespannen opletten. Ook werd er
gezellig bijgepraat en was er thee of koffie voor iedereen. Na de pauze kwamen de aanwezigen alweer
snel in de wedstrijd en gingen de prijsjes binnen korte
tijd naar de winnende personen. Veel gejuich zodra
iemand “Bingo” had geroepen en de spanning was
even weg bij de verliezers. Gelukkig hoefde niemand
met lege handen naar huis te gaan. Daar was goed
voor gezorgd: de verliezers die geen enkele prijs hadden gewonnen kregen alsnog een lekkere plak chocolade. Komt u volgend jaar gerust weer op de Bingo
van de PVG want dan is er voor iedereen weer een
nieuwe kans. Na afloop bedankte mevrouw De Bruijn
de dames Boschman en Eskes voor hun leiding tijdens
het Bingo-spel. Hierna wenste ze iedereen een “wel
thuis” en tot de volgende PVG middag. Deze zal zijn
op 11 februari. Gast zal zijn de heer G. Uwland .

Namens alle medewerkers een hartelijke groet
Annie Bosman, secr. PVG

Volgende PVG bijeenkomst:
11 maart om 14.30 uur
Dhr. J. Braam vertelt over
Joodse gebruiken
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Het onderwerp sluit deze keer aan bij het thema van
de landelijke protestantse kerk in de veertigdagentijd
op weg naar Pasen: ‘opnieuw beginnen’. Met enkele
liedjes, een vertelling, videofragmenten en heel veel
knutselen (al dan niet kliederen) wordt het vast en
zeker een heel leuke middag! Aan ideeën geen gebrek. Maar wat het precies wordt? Dan is er maar
één mogelijkheid: zelf komen!

Kliederkerk op weg naar Pasen
Zondag 24 maart is er in de Johanneshof, aan de Rentenierstraat 9 in Lichtenvoorde, een leuke activiteit
voor kinderen: de Kliederkerk. Dit is een speels programma voor kinderen en hun (groot)ouders of begeleiders. Het is gericht op kinderen van 0 tot 12 jaar.
De Kliederkerk is voor iedereen, of je nu wel of niet
bij de kerk hoort. Op het menu staat een creatief en
eigenwijs programma, met een Bijbels verhaal en
afsluitend een gezellige maaltijd.

De Kliederkerk is op zondag 24 maart, ‘s middags van
16.00 - 18.00 uur in de Johanneshof. Om te weten
hoeveel mensen er komen is het handig om je vooraf
aan te melden.
Graag naam en aantal personen doorgeven vóór 23
maart, via het emailadres: kidskerk@gmail.com.
De deelname is gratis.

Vrijwilligersavond 2019
Wat een drukte en gezelligheid bij onze vrijwilligersavond! Er werd weer druk bijgepraat en de jaarlijkse kwis
ging deze keer over gebouwen over de hele wereld. Het was perfect georganiseerd door een aantal vrijwilligers
(in functie 👍😀) en met een uitstekende catering door Beneman uit Vragender. Meer dan 100 mensen actief
voor onze kerk: mooi cluppie! Dank aan de organisatoren: Henny en Jan ter Horst, Janny en Ab Twigt, Rikie
Ruesink, Eefje en Herman Tieltjes.
Na dit een aantal jaren te hebben verzorgd geven zij het sokje graag door. Wie er voor voelt om mee te werken
kan bij hen informatie krijgen.

17

Giften
Wijziging beheer Johanneshof
Via de heer Te Kronnie een gift ontvangen van € 10,--.

Contactpersoon voor afspraken:
T.H. de Bruijn – Timmerman
Esstraat 34, 7131 CT Lichtenvoorde
tel. 06-25072817 (10-11 en 19-20 uur)
johanneshof@pkn-lichtenvoorde.nl

De PVG ontving de volgende giften:
Via mevrouw Ter Haar-Lindeboom € 5,-en via mevrouw De Bruijn € 20,--.
En van enkele deelnemers aan de ‘Open Tafel’ eveneens € 20,--;

Hartelijk dank!

Alle overige contacten: Ph. De Bruin – de Bruijn
Klaasbos 1, 7131 SZ Lichtenvoorde
tel. 06-21376237
e.bruin35@kpnmail.nl

Actie Kerkbalans 2019

Ophaal- en thuisbrengdienst Johanneskerk

De voorlopige uitkomst van de gehouden actie Kerkbalans 2019 bedraagt € 71.764,00.
Een bemoedigend resultaat. Een klein aantal leden
was tijdens de actie met vakantie en/of anderszins
niet thuis en zullen nog bezocht worden.
Hartelijk dank voor de toezeggingen en in het bijzonder aan hen die hun bijdrage hebben verhoogd ten
opzichte van voorgaand jaar!

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.

Met de kerkbalans kwam een bedankkaart met een
gift voor Algemeen Kerkenwerk ad € 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.

Namens college van kerkrentmeesters
Frits van Lochem, penningmeester

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

Kledinginzameling
De komende kledinginzamelingen is op de
zaterdag 23 maart van 09.00 tot 12.00 uur in de Ni’je
Wehmerhof, Rentenierstraat 20.

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

De kledingcommissie

Open Tafel

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!

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.
Aanmelden bij
Joke Rouwhorst, tel. 0544-373662 of
Joke Lensink, tel. 06-30625906.
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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 7 april. Kopij moet
uiterlijk maandag 25 maart 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.

Contactpersoon voor afspraken Johanneshof:
T.H. de Bruijn – Timmerman
Esstraat 34, 7131 CT Lichtenvoorde
tel. 06-25072817 (10-11 en 19-20 uur)
johanneshof@pkn-lichtenvoorde.nl

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

Beheer Johanneshof: Ph. de Bruin – de Bruijn
Klaasbos 1, 7131 SZ Lichtenvoorde
tel. 06-21376237 e.bruin35@kpnmail.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

Koster kerkgebouw : G.J. Otten
Beatrixplein 7, 7131 XW Lichtenvoorde
Tel. 0544 – 37 34 93 koster@pkn-lichtenvoorde.nl
Ledenadministratie:
Mevr. L. Schutten-Markvoort
Hillenstraat 1, 7131 ZN Lichtenvoorde
tel. 37 64 68 Email:
fritsenlucyschutten@upcmail.nl

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

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
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 15 RABO 0373724586 (Bijdragen Solidariteitskas)
IBAN: NL 37 RABO 0373724578 (Eindejaarscollecte)
IBAN: NL 87 RABO 0373724551 (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
19

Kerkdiensten
zondag 3 maart
10.00 uur mevrouw G. Braam
welkom: de heer Tamminga
deurcollecte: St. Hope
zondag 10 maart
eerste zondag 40dagentijd
10.00 uur ds. J.J. Hinkamp
welkom: de heer Te Kronnie
deurcollecte: Amnesty International
zondag 17 maart
tweede zondag 40dagentijd
10.00 uur ds. J.J. Hinkamp
welkom: mevrouw Meijer
deurcollecte: voorjaarszendingsweek
zondag 24 maart
derde zondag 40dagentijd
akz dienst m.m.v. de cantorij
thema: opnieuw beginnen
10.00 uur ds. J.J. Hinkamp
welkom: de heer Schutten
deurcollecte: missionair werk
zondag 31 maart
vierde zondag 40dagentijd
10.00 uur ds. D. Pruiksma, Weesp
welkom: mevrouw Meijer
deurcollecte: binnenlands diaconaat
zondag 7 april
vijfde zondag 40dagentijd
10.00 uur ds. J.J. Hinkamp
welkom: de heer Van Lochem
deurcollecte: 40dagentijd collecte
elke zondag is er na de dienst
koffiedrinken in de Johanneshof
elke zondag is er kinderoppas
en kindernevendienst
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