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Licht van Pasen
Een weggerolde steen
een open graf
ik bestorm hen met mijn vragen
van waar wanneer en hoe en wacht –
en als het woord verstomt de stilte spreekt
dan krijg ik zicht op lichtend Leven
Licht
bevrijd
voorbij de kille doodsvallei
een weggerolde steen
verjaagde duisternis
lichtend Leven
waar een graf te klein voor is –
Oeke Kruythof
Bron: redactieservice.nl

Iets heel anders nog. Een te vol huis ruimen is één
ding. Maar wat te zeggen van een te vol hoofd. Dat
kan net zo lastig zijn. Je wilt je gedachten op één ding
richten, en dan komt er weet ik hoeveel tussendoor
rollen. Hoe krijg je dat in vredesnaam naar de achtergrond, of liever nog helemaal uit zicht, uit je hoofd?

Opgeruimd.
Nog geen vier is ze. Zit te verven tegenover me.
Gezellige kletskous. Noa haar vriendinnetje
kreeg een sticker van de juf. Voor het opruimen.
“Jij ook?” vraag ik. Antwoord is duidelijk. ”Nee,
iedereen vindt opruimen stom”. Als ik doorvraag is het onderwerp kennelijk ook stom.
Geen woord meer over opruimen. Of over stickers. Ander onderwerp graag. Haar oma heeft een
soortgelijke ervaring als ze vraagt even te helpen met
het opruimen van de poppenhuismeubeltjes. “‘Opruimen is zo saai”, zegt ze en stept door, rondje na
rondje, om oma heen die op de knieën de meubeltjes bij elkaar raapt.
Al heel wat jaren geleden. Hoera, er is een bazaar. Ik
maak een rondje door het huis en vul twee grote
dozen met spullen. Van die spullen die er maar staan,
en waar je niets mee doet. Waar je op uitgekeken
bent. Die in de weg staan. Om één ding uit de kast te
pakken moet je er eerst vijf uithalen om bij dat ene te
komen. Maar dat wordt beter als de twee dozen het
huis uit gaan. En dan de dag van de bazaar. Eén van
de kinderen gaat aan het eind ‘even kijken’. Een half
uur later komt hij blij weer aangefietst. Haalt trots
zijn fietskar leeg. “Kijk, twaalf fondueborden. En
twaalf vorken. Mooi hè. Voor jou mam.” Mijn kast
staat weer vol. De zijne ook.

Speelgoed kan je wegstoppen in een speelgoedkast.
Overtollige spullen breng je naar de bazaar of de
kringloop. Maar daar zitten ze niet te wachten op
dingen die door je hoofd spoken. Op gedachten waar
je vanaf wilt. Omdat het niet kan natuurlijk. Trouwens, anderen zouden bij de kringloop ook echt niet
op zoek gaan naar wat hoofdbrekens. Hebben ze vast
al genoeg van zichzelf.
Dat hoofd leeg maken doet iedereen anders. Door
een eind te gaan lopen. Door een film te kijken. Een
legpuzzel te leggen. Te gaan vissen. Of door die rondspokende gedachten te delen. Maar dat laatste valt
niet mee. Wie zit er te wachten op jouw opruiming.
Wie heeft er tijd voor jouw opruiming. Aan wie wil je
wat je opruimt voorleggen? Spullen in de opruiming
doen hoeft niet zo moeilijk te zijn. Maar wat je bezighoudt, wat je hoofd vult, dat is toch min of meer privé. Als je dat soort dingen ruimt door te delen heet
het niet voor niets ‘iemand in vertrouwen nemen’.

Opruimen. Wel eens gehoord van Marie Kondo? Zij is
psycholoog en wordt wel de Japanse opruimgoeroe
genoemd. Heeft een boek geschreven over ‘ontspullen’. Want zo noemt zij opruimen. Haar opruimen
gaat verder dan mijn opruimen. Dan rommel uit het
zicht werken als er bezoek gaat komen. Door alles
bijvoorbeeld achter kastdeurtjes te stoppen. Haar
opruimen betekent: wegdoen wat overtollig is. Oeps.
Daar schrik ik wat van. Maar een andere regel van
Marie, die me wel aanspreekt, is dat je dingen waar
je blij van wordt mag houden. Ik word van heel veel
dingen blij.

We leven in de 40-dagentijd. Tijd van bezinning. Van
stille omgang met God. Zou die niet de vertrouwenspersoon bij uitstek kunnen zijn? Waar je je drukke
hoofd mee deelt. Als er iemand is die van opruimen
weet is het God toch? Als er iemand is die je kan helpen je hoofd leeg te maken is het God toch? Maar je
moet het wel willen delen. Anders lukt het denk ik
niet.

marja
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Pastorpraat ds. Hinkamp

voor in de kerk en/of het aansteken van onze lichtjes
als gebed om licht in ons persoonlijk lichtgebed.

Met flinke stappen gaat het weer richting Pasen. Pasen is en blijft het grote feest van de
Kerk: de opstanding van Jezus. Het mag voor
ons een bemoedigend teken zijn dat het leven
in Gods Naam uiteindelijk altijd overwint. We
mogen er vertrouwen uit putten in momenten dat we
leven moeilijk of zwaar vinden.

Het thema ‘ontmoeting’, van heel
verschillende mensen bij het kruis, is
vervolgens
het
thema geworden
voor Passion Achterhoek. Niet alleen
in de verhaallijn zijn
we getuige van
ontmoetingen van
Jezus met verschillende mensen en ontmoetingen van verschillende
personen in het verhaal. Ook daarbuiten is er sprake
van ontmoeting. Ontmoetingen van toneelspelers uit
de hele regio. Ontmoetingen van ouderen, jongeren
en kinderen. Ontmoeting van stevige popmuziek door
de Marianumband, de meer subtiele solozang van
Laura van Kaam en koorzang van ons gelegenheidskoor met een meer klassiek repertoire.

Pasen: we mogen een kijkje nemen voorbij de schermen; hoe God zijn woorden waar maakt en niet loslaat wat zijn hand begonnen is. Misschien zijn het
grote woorden en soms moeilijk te bevatten maar ze
zijn wél de basis van de christelijke kerk. Door de
eeuwen heen hebben velen er troost en vreugde in
gevonden. In gesprekken in en rond de kerk mag je
ervaren hoe de draagkracht en opstandingskracht
van het evangelie van Pasen ook nu nog steeds tot de
verbeelding spreekt en mensen doet opleven.
De 40-dagentijd (de aanloop van zes weken naar Pasen) is al een heel eind gevorderd en dat betekent
voor mij ook vooruitblikken naar de diensten die komen gaan. In de wandelgangen krijg ik veel opmerkingen dat het met de komende Passion Achterhoek
(het grotere vervolg van Passion Lichtenvoorde) nu
wel extra druk zal zijn. Dat is zeker van toepassing
maar dan gaat het vooral om de organisatie. De inhoudelijke basis is in grote lijnen al vóór de zomervakantie gelegd. Feitelijk nog beter gezegd: tijdens de
viering op Goede Vrijdag in onze Johanneskerk.

Ook kruisdragers met heel verschillende achtergronden mogen elkaar ontmoeten in het samen dragen
van het kruis: samen de schouders er onder! Ik hoop
dat de vonk van al die ontmoetingen dit jaar (weer)
mag overslaan op alle bezoekers in de Hamelandhal,
of mensen langs de route van de stille tocht.
Ná Passion Achterhoek (op maandag) staan er later in
de week nog heel wat andere vieringen op het rooster: Witte Donderdag, Goede Vrijdag, paaswake en
Pasen. De rode draad dit jaar (tijdens het Rembrandtjaar) zijn afbeeldingen van Rembrandt. Ik vind
het een mooie uitdaging om bij iedere viering Rembrandt uit te nodigen. En wie weet rolt daar dan zomaar weer een thema uit voor een volgende Passion
Achterhoek! Suggesties zijn van harte welkom.

Op Goede Vrijdag staan we stil bij het lijden en sterven van Jezus. Vorig jaar was dat rond een schilderij
‘de kruisafneming’ van Rogier van der Weyden, geschilderd rond het jaar 1435.

De serie vieringen sluiten we af op de paasmorgen.
Na het paasontbijt (heeft u zich al opgegeven?!) vieren we het paasfeest met de bloemengroet aan het
kruis en met deze keer muzikale medewerking van
het koor Multiple Voice uit Aalten (ze zongen ook bij
de Kerstnachtdienst).
Al met al zijn er de komende tijd heel veel mogelijkheden voor ontmoetingen. En ook mensen die wat
meer aan huis gebonden zijn kunnen zich toch welkom en deelgenoot voelen, met dank aan onze
KerkTV. Sinds enige tijd zijn de diensten uit de Johanneskerk ook te zien (via ‘kerkdienstgemist.nl’).

Hierin zien we een groep personen die aan de voet
van het kruis van Jezus staan als deze van het kruis
wordt afgenomen. Het zijn heel verschillende mensen, die elkaar vooraf niet kenden. De ontmoeting
onder het kruis verbindt hen met elkaar. Zoals het
dat ook vandaag de dag mag doen als we in de Johanneskerk elkaar mogen ontmoeten rond het kruis

Een gezegende Pasen toegewenst, Hans Hinkamp
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Kerkelijk werker Gaatske Braam

PASEN

(Hans Mudde)
“De Heer is waarlijk opgestaan.” Lucas 24 vs. 34
Met Pasen breekt een
nieuwe wereld aan:
met man en macht
is het
voortaan
gedaan.
Maar vrouwen horen:
weest gij
niet bevreesd.
De zachte krachten
krijgen nu
vrij baan:
geloof
en hoop
en liefde
die het wagen
om door woestijnen heen
van duizend vragen
van dag
tot dag
vrijmoedig
voort te gaan.
Omdat ze ginds
een land van licht
zien dagen.

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. Dit gebed (met dank aan Marja Koster) is
gebeden bij de AKZ-dienst op 24 maart. Heb je een
zelf een gebed dat je raakt? Geef het aan ons door.
God, wij brengen bij U,
al die mensen die het gevoel hebben
dat er geen beginnen aan is
omdat ze in een land wonen waar oorlog is,
omdat ze in een vluchtelingenkamp wonen
omdat zij en hun kinderen honger lijden,
omdat ze, gevlucht naar een veilig land,
daar weggekeken worden.
God, wij brengen bij U,
al die mensen die het gevoel hebben
dat er geen beginnen aan is
omdat ze in ons land niet gelukkig zijn,
omdat ze financiële problemen hebben,
ze zich schamen hiermee naar buiten te komen,
omdat ze schromen naar de voedselbank te gaan,
omdat hun kinderen
niet aan gewone dingen mee kunnen doen
om groot en klein verdriet dat in hun leven is.

Meeleven
We leven mee met hen die geconfronteerd zijn met
lichamelijk ongemak, en met 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 de mensen die om hen heen
staan.

God, wij komen bij U,
ook onder ons zijn er misschien mensen
die het gevoel hebben dat er geen beginnen aan is,
omdat het in de familie anders gaat
dan ze zouden willen,
omdat het in het gezin anders gaat
dan ze zouden willen,
om eenzaamheid als er geen partner is,
om verdriet als er geen kinderen zijn,
om gemis aan echte vrienden,
om ziekte en zorgen,
om teveel om op te noemen.

Donderdag 4 april wordt er om 14.30 uur in zaal 004
van de Antoniushove met elkaar gesproken over een
bepaald onderwerp. Van harte uitgenodigd.
Met bemoedigende groet,
Gaatske Braam

God, ga met ons mee,
help ons een nieuw begin te maken,
voor anderen, voor onszelf,
met voor ogen Hem die U als teken stuurde,
teken van een nieuw begin.
Zo bidden wij: Heer, ontferm U over ons
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Verjaardagen

Gedicht

Verjaardagen
01 april

12 april

16 april

22 april

28 april

29 april

01 mei

02 mei

Opnieuw beginnen.

De heer C.J. van Benthem
Johannes Vermeerstraat 28
7131 SB Lichtenvoorde
81 jaar
De heer A.J. te Boveldt
Esstraat 1A
7131 CT Lichtenvoorde
78 jaar
Mevrouw H.A. Beernink-Heuzinkveld
Bilderdijkstraat 5
7131 NH Lichtenvoorde
83 jaar
Mevrouw G.E. Holsbeeke-Neerhof
Rapenburgsestraat 33-103
7131 CW Lichtenvoorde
97 jaar
Mevrouw K.E. von der Hude
Esstraat 38
7131 CT Lichtenvoorde
78 jaar
Mevrouw D.J.W. Groothedde-Zweers
Hogenkampstraat 10
7135 JZ Harreveld
77 jaar
De heer G.B. Schieven
De Steege 45
7136 ML Zieuwent
80 jaar
De heer B.H. Scholten
Rapenburgsestraat 33-104
7131 CW Lichtenvoorde
90 jaar
Mevrouw G. Geesink-Schepers
Oostermeenweg 1
7134 RK Vragender
82 jaar

Kan het echt?
Opnieuw beginnen?
Achterlaten alle pijn?
Pijn, om wat men je zei,
om wat je kwijtraakte,
om wíe je kwijtraakte,
om wat je naliet,
om wat je verkeerd deed.
Kan het echt?
Opnieuw beginnen?
Achterlaten alle pijn?
Pijn, om wat jou werd aangedaan,
om wat anderen werd aangedaan.
Kan het echt?
Helemaal opnieuw beginnen?
En dan dat moment,
een stem die je hoort,
een fluistering slechts,
als een zachte wind:
laat bij mij, alle pijn.
Pijn, om wat men je zei,
om wat je kwijtraakte,
om wíe je kwijtraakte,
om wat je naliet,
om wat je verkeerd deed,
om wat jou werd aangedaan,
om wat anderen werd aangedaan.
Laat bij mij, alle pijn.
En begin opnieuw,
Ik ben erbij, Ik, Jaweh.
marja

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.
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De diaconie heeft het volgende project ondersteund:

Deurcollectes april
7 april

Stichting Antwoord
Stichting Antwoord is een christelijke organisatie
welke bijbels en kinderbijbels verspreidt in
Afrika, Oost-Europa en het Midden-Oosten.
Daarnaast wordt er studiemateriaal verspreidt om
de bijbel beter te leren begrijpen en worden christenen
onderwezen met behulp van lokale christelijke leiders.
Hierdoor groeit het aantal christenen en de vraag naar
trainingen, bijbels en bijbelstudiemateriaal. Ook wordt
er omgezien naar gevangenen. Er worden bijbels,
bijbelstudies en verzorgingspaketten aangeboden in de
gevangenis. Als gevangenen vrijkomen staat de lokale
kerk voor ze klaar.

40 dagentijd collecte (KIA)

Rwanda 25 jaar na de genocide
In 2019 is het 25 jaar geleden dat de verschrikkelijke
genocide in Rwanda plaatsvond. De jongvolwassen
Rose Mukankaka overleefde de genocide, maar verloor haar ouders, broers en zussen. Ze besloot dat ze
God wilde dienen door weeskinderen op te vangen
en onder te brengen in pleeggezinnen. Zo ontstond
Mwana Ukundwa, ‘geliefd kind’. In de afgelopen 25
jaar is het werk veranderd. Tegenwoordig ondersteunt de organisatie kinderen die hun ouders aan
hiv-aids hebben verloren, of zelf besmet zijn. Zij krijgen medicijnen, schooluniformen en leren om te
gaan met hun ziekte. Ook alleenstaande moeders die
besmet zijn, worden ondersteund in de zorg voor
zichzelf en hun gezin.
14 april Binnenlands diaconaat (KIA)
18 april Bloemen in de kerk
19 april

Onderhoud gebouwen

19 april

Orgelonderhoud

20 april Eigen project diaconie

Missie:
“In kwetsbare gebieden, daar waar volwassenen en
kinderen leven in armoede, onderdrukking of
gevangenschap, willen wij Gods Woord verkondigen,
hoop verspreiden en liefde delen. We investeren in de
plaatselijke kerk en ondersteunen de verkondiging van
het Woord door te voorzien in Bijbels en trainingen.
De kerk stimuleren we om uit te reiken naar de
rafelranden van de maatschappij. Zo is de kerk een
baken van licht in haar omgeving. Samen bidden we
dat velen door dit werk onze Here Jezus Christus
leren kennen. De komende jaren willen we de lokale
kerken blijven ondersteunen zodat ze blijvend kunnen
uitreiken naar mensen aan de rafelranden van de
maatschappij. Ons gebed is dat we duizenden mensen
mogen bereiken met het Evangelie. Gods Woord en
het daadwerkelijk omzien naar elkaar is het mooiste
antwoord voor de mens in nood.”

21 april

JOP Paascollecte

28 april

Orgelonderhoud

Opbrengsten collectes januari/februari

06 jan.
13 jan.
20 jan.
27 jan.
03 feb.
10 feb.
17 feb.
24 feb.

https://antwoord.nl

De Bondgenoot
Plaatselijk pastoraat
Onkosten Top2000 dienst
Jeugdwerk (JOP)
Werelddiaconaat
Catechese en educatie
Energie
Kerkradio

€ 88,39
€ 95,05
€ 412,35
€ 113,33
€ 45,00
€ 49,55
€ 53,50
€ 120,54

Namens de diaconie
André Koskamp
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Passion Achterhoek in de Hamelandhal
Na drie zeer geslaagde
uitvoeringen in de afgelopen jaren is het ook dit
jaar weer gelukt een
nieuwe eigentijdse inkleuring te geven aan
een oud verhaal.
De bijbehorende stille tocht, voorafgaand aan de
uitvoering in de Hamelandhal vertrekt bij de St. Bonifatiuskerk. Velen hebben het als een heel bijzonder
moment ervaren om mee te lopen in de stoet. Iedereen is vrij om een eigen invulling te geven aan deze
gezamenlijke stille tocht.

De afgelopen drie jaar werd de Passion Lichtenvoorde gehouden in en rond het gebouw van
het Marianum. Omdat de creatieve ambities
steeds hoger werden is de “Stichting Passie voor Cultuur en Maatschappij”, verantwoordelijk voor de
organisatie, op zoek gegaan naar een grotere accommodatie.
De editie van 2019 zal onder de naam Passion Achterhoek plaatsvinden in de Hamelandhal.

Voor dit doel wordt de “oude” sportzaal omgebouwd
tot een sfeervolle theaterzaal compleet met groot
podium en professionele voorzieningen voor belichting en geluid. Voor het publiek komen er gerieflijke
stoelen met vanaf elke plaats een goed zicht op het
podium. Bovendien zorgt ZSOM ervoor dat op grote
schermen naast het podium camerabeelden worden
geprojecteerd waardoor ook details zichtbaar worden.

Regionaal talent
De hoofdrolspelers komen deels uit de gemeente
Lichtenvoorde: Johan Kersjes, Arjan Visser en Martin
Hogenkamp (3 farizeeërs), Aad Witteveen (Pilatus).
Uit andere plaatsen in de regio: Jop Geven (Jezus) en
Babette Zwetsloot (Maria Magdalena) beiden uit ’sHeerenberg, Dike van den Berg (Maria) en Marchel
Chevalking (Petrus) beiden uit Doetinchem en Peter
van der Kemp (Judas) uit Silvolde.

Verhaal in concertvorm
De Passion vindt zijn oorsprong in het lijdensverhaalvan-toen maar daar blijft het niet bij. In korte gespeelde scenes zien we de mens achter de hoofdpersonen met een eigentijds verhaal worstelen over
goed en kwaad, vertrouwen, verraad en vergeving!
Met welke idealen, twijfels of angsten gaat hij door
het leven? Wat doen mensen als ze hun droom niet
waar kunnen maken? En omgekeerd: Wat doet het
met je als mensen je wel zien staan, je in je waarde
laten, je letterlijk en figuurlijk aanspreken? Het spel
met de daar doorheen verweven eigentijdse popsongs afgewisseld met muziek en klassieke melodieen krijgen in deze Passion ineens een nieuwe betekenis. Op die manier wordt de voorstelling een actueel
verhaal in concertvorm.

Muziek en zang: Slagmaols (o.l.v. Jos Taken), de koren
Gaudio en Stadskoor Bredevoort (o.l.v. Dineke de
Roo), de Band (leerlingen en oud-leerlingen van het
Marianum onder leiding van Peter Krabbenborg),
Laura van Kaam (winnares Voice Kids 2013, Dinxperlo).
Wanneer
Maandag 15 april 2019
Start stille tocht: 19.30 u bij de St. Bonifatiuskerk
Start voorstelling: 20.00 u in de Hamalandhal
Tickets via Foto Primeur op de markt in Lichtenvoorde of via internet op: www.passionachterhoek.nl
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wit
zo wit
als het kleed
dat de tafel
bedekt
voor het feest
brood
en wijn,
als de vacht
van een lam
zo wit

goed
zo goed
zoveel goed
gedaan
het leven
geleefd
voor de ander
het leven
gegeven
voor de ander
zo goed

witte donderdag

goede vrijdag

stil
zo stil
in stilte
ademloos
wachten
op wat
komt
wachten
in stilte
zo stil
doodstil

Pasen
het feest
van vieren
van leven
van opstaan
van delen
van samen,
groot feest
van God en
van mensen
Pasen

stille zaterdag

paas zondag

marja
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U heeft in de uitgave van maart van dit blad kunnen
lezen dat het beheer van de Johanneshof is aangepast. Een toelichtend artikel ontbrak. Dit artikel is
door een vergissing niet geplaatst. In deze uitgave
volgt het artikel iets gewijzigd hieronder alsnog.

Expositie Johanneshof
In verband met de Paasactie wordt er door Toon
Hendriks, fotograaf en anesthesieverpleegkundige,
een fotoreportage tentoongesteld over onze werkzaamheden in het Soddo Christian Hospital in Ethiopië.
We zijn een groep van zes zorgverleners uit het Slingeland Ziekenhuis in Doetinchem. Onze missie is het
verlagen van de moeder- en babysterfte tijdens
zwangerschap, bevalling en kraambed in Ethiopië.
Vanaf 2013 gaan we iedere twee jaar naar het Soddo
Christian Hospital om daar les te geven aan artsen in
opleiding, verloskundigen, verpleegkundigen en
gezondheidswerkers in de buitengebieden van
Soddo. Door middel van het gezamenlijk opereren en
werken op de poliklinieken en verloskamers kan er
veel kennisoverdracht plaatsvinden naar onze
Ethiopische collega’s.
We hebben er in de afgelopen jaren veel zien
veranderen, want onze collega’s zijn enorm
gemotiveerd om de nieuw verkregen kennis in
praktijk te brengen.
We hebben bijvoorbeeld veel aandacht besteed aan
hygiëne, omdat er veel moeders en kinderen sterven
als gevolg van infecties in Ethiopië. Ook is er veel
aandacht voor logistiek, zoals het op tijd bestellen
van de juiste (vaak levensreddende) medicijnen en
zorgen dat er protocollen en trainingen komen voor
levensbedreigende complicaties die kunnen optreden. De donaties worden gebruikt voor medicatie,
doptones om het babyhartje mee te kunnen beluisteren (dit is een reden voor de moeders om op controle
te komen ondanks dat ze er vele uren voor moeten
lopen), instrumenten om in de buitengebieden te
gebruiken, etc. Dit jaar willen we een couveuse kopen
en meenemen om in het SCH te gebruiken voor de te
vroeg geboren baby’s.
Het WRAPS project (Washable ReuseableAffordable
PadS) vanuit het naaiatelier wat we ondersteunen,
loopt heel goed. Er zijn ondertussen al ruim 80.000
setjes wasbaar maandverband vervaardigd en er zijn
dus even zoveel meisjes die naar school kunnen blijven gaan tijdens de menstruatie. Dit bevordert het
onderwijs en de werkgelegenheid voor vrouwen. Er
zijn nu 10 vrouwen in dienst van het naaiatelier.
Er wordt nu een jonge Ethiopische basisarts, Tehitina,
opgeleid tot gynaecoloog. Tehitina is een zeer ambitieuze, vriendelijke en accurate jonge dokter die de
taal spreekt van haar patiënten en daardoor betere
zorg kan geven. We bekostigen een deel van haar
opleiding en zij zal over een paar jaar in het SCH gaan
werken als gynaecoloog. Het beste resultaat van
ontwikkelingswerk is dat Ethiopische patiënten goed
worden geholpen door Ethiopische artsen!

Nieuws uit de Johanneshof
Het zal u bekend zijn dat Philippine de Bruin coördinerend beheerster is van de Johanneshof.
Philippine doet echter een stapje terug. Hoe dit uiteindelijk vorm krijgt bezien we nog nader. Voorlopig
is er een opsplitsing gemaakt in de te verrichten taken.
Philippine stopt met de taken, die te maken hebben
met de contactmomenten. Dit houdt concreet in de
taken, die betrekking hebben op het maken van de
afspraken voor huur en gebruik van koffie/thee en
apparatuur en deze inplannen. Ook enkele overige
externe contacten vallen hieronder en de coördinatie
rondom begrafenissen, concerten en trouwen voor
zover er gebruik wordt gemaakt van de Johanneshof.
Alles wat betrekking heeft op het deel in de kerk van
deze laatste activiteiten wordt door de koster gecoordineerd.
Stoppen en overdracht zijn per 4 maart 2019 ingegaan.
U kunt voor uw contacten voor het gebruik van de
Johanneshof Truus de Bruijn-Timmerman mailen of
bellen.
Het emailadres blijft ongewijzigd johanneshof@pknlichtenvoorde.nl. Truus de Bruijn is telefonisch bereikbaar met nummer 06-25072817. Wel vragen wij u
waar mogelijk gebruik van het emailadres en bij bellen gaarne te bellen tussen 10-11 uur of 19-20 uur.
Alle niet genoemde activiteiten, zoals roosters, inkoop, administratie, ontvangen en controle rekeningen blijven bij Philippine de Bruin. Emailadres
e.bruin35@kpnmail.nl. Telefoon 06-21376237.
Deze gegevens staan ook op binnenzijde van de achteromslag. We zoeken uiteraard naar een definitieve
oplossing. Mocht u interesse hebben dan wel een
geschikt persoon weten, dan kunt u met Truus de
Bruijn contact opnemen.
We hebben inmiddels een nieuwe gastvrouw in onze
gelederen. We heten Joke Lensink van harte welkom.
Namens de beheerdersgroep
Flip de Bruijn

Marieke Peulers
9

wal 's verteld dat ze op zaoterdagaovend nog late
achter in’t Goor an ’t heuj halen was ewest. In eur
eentjen had ze 't op de wagen estokkene en de kerkklokke in Lechtenvoorde twaalf uur ’s nachts heuren
slaon. Ne helen anderen tied. Daor könne wi-j ons
niks bi-j veurstellen. Vief jonge kindere allene thuus
en Opoe achter in ’t Goor. Later is ze etrouwd met
Opa Smol en samen hebt ze dri-j kindere ekreggene.
Twee, zo steet in 't trouwbeuksken, waren laevenloos. Allene mama is gezond geboren in 1925. Controles wazzen d’r in dee tied ok neet en 't ging zoas 't
ging. Mama was gezond, al kreeg zee op 4-jeurege
laeftied tbc, en hef ze een halfjaor in Arem in ’t zekenhuus elaegene. Alle kindere van Opoe eurn eersten man hadden trouwens een besmetting opelopene. Op ene nao hebt ze 't allemaole ovverlaefd.

Geleuf ’t no maor
Hoo t vrogger ging met Opoe
Vrogger wonnen de grootolders vake bi-j de kindere
in, of in een apart deel van 't huus. Dat was bi-j ons
ok zo. Opa en Opoe van de Kuier hadden een eigen
gedeelte in de olde boerderi-je. Mama hef hun altied
verzorgd. Opoe hef altied hard ewarkt maor ton ze 65
waarn gingen ze naost de kachel zitten, en hebt ze ok
neet völle meer edaone. Mama regelen alles töt an
hun dood. Ze wazzen altied in 't zwart en lekken met
hun goeie 65 al olde mensen. Fietsen veur hun
plezeer, zoas wi-j vandage de 65-plussers massaal
zeet doon, was d’r neet bi-j. Ze gingen wal op de fietse naor de kerke ton ze nog good konnen. Af en too
met good weer op bezeuk bi-j een familielid. Dat ging
dan ok neet zo vlot. ’t Was gin e-bike waor't miene
Opoe op reed. Ne olde zwarte opoefietse en ondanks
dat ze altied hard had ewarkt, was ze neet zo getraind um flink de pas d’r in te hebben. Dat passen ok
neet zo in 't plaatjen, bedenk ik mien. Opoe weet
helemaol in 't zwart met een gries knötjen, in fors
tempo veurbi-j kump jagen. Ik zee meer een soort
geslakker veur mien, maor dat hoeft neet zo te waen
ewest. Ik heb 't namelek zelf nooit ezene bi-j miene
Opoe. Ik was ne peuter van 2½ jaor ton ze kwam te
ovverlieden en ik heb eur neet bewust ekend.

Ton Opa en Opoe neet meer hoeven te warken en
AOW kreggen zatten ze naost de kachel. Ieder an ne
kante en dat is zo’n betjen 't beeld dat ik van de verhalen heb ekreggene. De domneer kwam d’r geerne
op bezeuk en ok regelmaoteg. Hee dronk dan een
borreltjen. Ok iets wa’j neet zovölle meer heurt.
Tenminste bi-j mien wetten neet. Yntema hef 't in de
jaoren dat ik völle zeek wazze eigenlek maor slecht
ehad bi-j ons. Meer as koffie of thee hef ze nooit
ekreggene. Miene breurs waarn altied vlot weg at
den domneer kwam. Ze kroppen dan onder 't raam
langs, um te veurkommen dat Opoe eur zag. Anders
ging ze naor buten hen en reep ze: 'Jonges, Kom es
hier, effen d'n domneer een hendjen gevven.
De zus van Opa, tante Jannao van de Smol kwam ok
geregeld op bezeuk, soms samen met Jannao van de
Kolstee uut Dale. Ze werden dan ebracht en arm in
arm schommelen ze dan naor de deure opan. D’r was
ne stoepe langs 't huus. Jannao van de Smol weet de
opstakels bi-j ons wal wist te vinden zei dan teggen
Jannao van de Kolstee: ‘Kiek uut Jannao, daor he'j ne
zolle'. 'Oh, he'j daor ne zolle Jannao?’ ‘Jao Jannao,
daor he’j ne zolle’. En samen schommelden ze wieter
naor binnen. De leste ni-jtjes werden edeeld met
mekare.

Een beeld van Opoe heb ik wal. Ik zee eur in de kiste
liggen. Gin details van eur gezichte, maor zee had iets
wits an, en een rölleken onder de kinne. Dat deden ze
zo, zodat de mond neet los veel. Ik denke dat ik wal
te jong wazze um echt herinneringen te hebben, maor dit was ok een beeld. Misschien warkt dat anders.
In ieder geval was ik wal bi-j de kiste ton ze net lag
op-ebaard. Opoe hef teggen mien en mama ezegd
dat ik eigenlek klumpkes most hebben. Dat lek eur zo
mooi. Op zekeren dag hef mama mien metenommene naor Jan van Lochem in Balle um klumpkes veur mien te kopen. Opoe was ton al slecht in
orde en kwam neet meer van bedde en is kort daornao estorvene. ’s Morgens zat d’r familie in 't kökkentjen an de koffie, ton ze ontdekten dat ik d’r neet
wazze. Ze gingen zeuken en vonden mien uutendeleke in de kamer waor’t Opoe lag op- ebaard. Ik had de
klumpkes met 't zand d’r nog an op de glasplate ezet
en ik repe Opoe. ‘Opoe, kiek dan, ik hebbe klumpkes.
Opoe kiek dan!’.

De feestdage worden zeker wal evierd. Allene anders.
Bevri-jdingsfeesten kenden ze ton nog neet. Tenminste neet met concerten en völle drank. Hoewel d’r
veur de bevri-jding zeker andacht was. 't Openluchtspel ‘Hoo-t d’r heer ging’, ovver de oorlog, wat in
Balle bi-j 't openluchttheater werd op-evoerd nao de
oorlog, was heel biezunder in dee tied.
Evenementen tiedens de Paosdagen, Hemelvaartsdag
of Pinksteren wazzen ondenkbaor. 't Ging soberder,
en de kerkdiensten hadden een belangrieke plek op
zuk soort dage. Wieter as 'n extra bezeuksken an
familieleden ging 't neet. Brunchen was nog neet in,
al worden d’r deur Opoe wal extra lekker ekokt. Op
zaoterdag werd 't meeste al veurbereid. Kokken kon

Opoe was old en zee was op. Ze had in eur laeven
hard ewarkt. Ze was ne starke vrouwe en hef 't neet
altied makkelek ehad. Euren eersten man Arend Jan
Luiten is op 38-jeuregen laeftied in 1915 estorvene an
tuberculose. Ze blef achter met vief kindere. 'Ze was
ne echte boerinne', zei mama altied. Naost eur gezin
heel ze de boerderi-je an de gange. Opoe had mama
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ze good en deed ze geerne en dat hef ze deuregovvene an eur naogeslacht. De kerke en de regels
waarn belangriek. Mama kreg ne kere wat te heurn
van Opoe ton mien breur op zondagmeddag met
ziene verloofde an 't wandelen was. ‘He'j ze daor
veur ten doop eholdene?’ Daor kö'j ow ovver bedreuven of met humor naor kieken. 't Was zo anders,
en zee was zo anders groot ewordene. Ne harden
tied en de angst ovvertrof de liefde van God nog al te
vake. At ze 1 Johannes 4 toch 's met andere ogen en
gedachten hadden können laezen en begriepen.
Veural vers 18*).

D’r is d’r ene met een enorme liefde veur ons, weet 't
vandaor ovvernump. Ondanks 't enorme verdreet van
iemand missen, mag en kan dat ovvergevven ok
uutendeleke rust brengen. Wi-j hebt 't neet zelf in de
hand. Dat is van alle tieden!
Aleid Luiten

*)

'Volmaakte liefde sluit angst uit. Angst hangt samen
met straf en wie angst heeft, leeft niet ten volle uit de
liefde.' (Groot Nieuwsbijbel)

Maor eigenlek gewoon 't hele mooie stuk. Toch ondanks de tied is ok Opoe vredeg ineslaopene, in 't
volste vertrouwen op eur Heer en Heiland. Wat een
veurrecht. Dat kan in dizzen tied neet iederene meer
geleuven. Alles is maakbaor en mensen wet völle en
dat mek 't veur völle mensen lasteg. Ze hebt d’r niks
meer met, of könt d’r niks met. Starven mot wi-j allemaole en dat leste stuk hebt wi-j neet in de hand.

A'j de volle leefde kent, mo'j neet meer bange waen.
Want a'j bange bunt veur straf, laef i-j neet helemaol
uut de leefde. ' (Vert. Johan Scholl)

Bi-jschrift bi-j de foto : Opoe op 67-jaorege laeftied met een paar kleinkindere.
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Uitbreiding begraafplaats
We hebben lang moeten wachten op de definitieve
goedkeuring van de gemeente inzake omgevingsvergunning voor de uitbreiding van de begraafplaats.
Afgelopen jaar is er toch begin gemaakt met de uitbreiding.
Aan de Kapelweg is, in samenwerking met de gemeente, een strook zwart gemaakt en ingeplant met
bomen en heesters.

Jaarverslag Commissie van Beheer ‘Vredehof’
Artikel 6 van het geldende reglement verplicht de
commissie door middel van een jaarverslag rekening
en verantwoording af te leggen aan het college van
Kerkrentmeesters.
Samenstelling van de commissie
De commissie bestond in 2018 uit de volgende leden:
a. voorzitter de heer J.Niewold, Willy Brandtplein
242, Doetinchem, lid sedert 2009;
b. penningmeester, de heer E.H.J. Wamelink, G.J.
Doorninkweg 4, Lichtenvoorde, lid sedert 1982;
c. secretaris, de heer G.A. Bijker, Listztstraat 4, Lichtenvoorde, lid sedert 2017;
d. de heer G.J. Doornink, G.J. Doorninkweg 1, Lichtenvoorde, lid sedert 1987;
e. de heer B.H. Wiggers, Heringsaweg 6, Vragender,
lid sedert 1991;
f. de heer G.W. Wamelink, Meekesweg 10, Vragender, lid sedert 2015;
g. vacature Houwers.

Onderhoud begraafplaats
Het algemeen onderhoud van de begraafplaats wordt
tot volle tevredenheid van de commissie uitgevoerd
door de heer en mevrouw Ter Haar.
Daarnaast wordt door de commissieleden, vaak in
samenwerking met derden, zorg gedragen voor
snoeiwerkzaamheden, rooien en herplanten.
Er is veel droogteschade, ondanks het vele water
geven van de tuinman.
Inmiddels zijn de dode struiken vervangen door iets
nieuws en enkele berkenbomen vervangen.
Achter op de begraafplaats is een gedeelte dat er niet
mooi meer uitziet.
Wij zijn van mening dat de begraafplaats er verzorgd
uit moet zien.
Daarom hebben wij het besluit genomen om dit gedeelte van de begraafplaats te rooien en opnieuw in
te planten.

Aantal vergaderingen van de commissie
De commissie vergaderde vier maal, namelijk op 27
maart, 26 juni, 25 september en 11 december.
Het reglement
Het college van Kerkrentmeesters stelde op 1 december 2011 een nieuw reglement vast.
Het reglement trad 1 januari 2012 in werking.

Materiaal
Er is het afgelopen jaar geen materiaal aangekocht.
Alles is nog vrij nieuw.

(Her)benoeming leden
De heer G.W. Wamelink is door het college van kerkrentmeesters herbenoemd overeenkomstig het rooster van aftreden.

Communicatie
Enkele keren per jaar komt er een mededeling in “Op
Weg ” zodat iedereen op de hoogte blijft van het
reilen en zeilen van de commissie “Vredehof.”
Met ingang van het nieuwe jaar zal er een verwijderingsbijdrage gevraagd worden bij het niet verlengen
van de grafrechten. De commissie bepaalt wanneer
en hoe de opstal verwijderd wordt.

Begraven, bijzetten en verstrooien
Er zijn in 2018 vijf personen begraven (in 2017: 3).
Twee maal een bijzetting van een asurn (in 2016: 1)
en er waren geen asverstrooiïngen (in 2017: 2).
Op de begraafplaats is naar schatting nog ruimte voor
30-35 nieuwe graven, zes urnengraven en zeven urnengraven met kelder.

De financiën
Hieronder een beknopt financieel verslag:
Inkomsten:
Vrijwillige bijdragen
t.b.v. algemeen onderhoud
€ 3.865,-Aankoop en verlengen
grafrechten
€ 13.203,--

Grafrechten en verlenging van grafrechten
In 2018 kwamen de huurrechten van 20 graven voor
verlenging in aanmerking. Betrokkenen werden daarover geïnformeerd. In 14 gevallen werd tot verlenging overgegaan, terwijl de rechthebbenden van zes
graven besloten de rechten niet te verlengen.
Een vooraankondiging is gezonden aan de rechthebbenden van graven, welke in 2019 voor verlenging in
aanmerking komen.
Er is een register (zowel op papier als digitaal) welke
door de voorzitter wordt bijgehouden.

Uitgaven:
Onderhoud, pacht e.d.
Graf delven
Onderhoud machines
Diversen ( tuinman, verz.)
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€
€
€
€

856,72
1.830,-1.700,-3.194,43

Een deel wat de rechthebbenden betaald hebben is
voor toekomstige ruiming en verwijdering van de
grafbedekking. De uitbreiding waar we nu mee bezig
zijn kunnen betaald worden uit de reserves.
De kerkenraad zal enkele leden benoemen om de
kascontrole te doen bij de penningmeester.
Enkele van onze vrijwilligers hebben weer gezorgd
voor de inning van de vrijwillige bijdrage t.b.v. het
algemeen onderhoud. Er zijn nog steeds een aantal
mensen die de voorkeur geven aan contante betaling
met een kwitantie.

Kerkbalans 2019
De actie Kerkbalans is inmiddels een aantal weken
achter de rug. Terugkijkend kunnen we spreken van
een mooi resultaat. De tot nu toe gerealiseerde opbrengst bedraagt € 73.050,--; een fractie meer in
vergelijking met de actie van vorig jaar.
Bij deze willen wij alle gevers hartelijk danken voor de
gedane toezegging. Veel dank zijn wij ook verschuldigd aan onze ‘lopers’, die er voor hebben gezorgd,
dat de enveloppes zijn rondgebracht en weer opgehaald en uit dien hoofde een belangrijke bijdrage
hebben geleverd aan het genoemde resultaat.

Namens de commissie
G.A. Bijker, secretaris
email: gabijker@chello.nl

Namens het college van Kerkrentmeesters
Bert Baarsma, voorzitter

Comin Brazilië
Enkele jaren geleden zijn vertegenwoordigers van de
kerken in de toenmalige classis Oost Achterhoek een
aantal keren bij elkaar geweest met de bedoeling
enkele jongeren uit de classis een reis naar Brazilië te
laten maken, om er kennis te maken met het werk
van de hulporganisatie Comin. Een aantal Achterhoekse jongeren zijn indertijd in Brazilië geweest. Er
was vanuit onze gemeente uiteindelijk geen belangstelling om mee te gaan. Ds. J.P. Prenger, u kent hem
vast nog wel, was er ook bij betrokken.

Wij gaan naar Egmond aan Zee
Zondag 24 februari van dit jaar was er in de Johanneskerk een AKZ-dienst, geleid door dominee Hans
Hinkamp in samenwerking met Pastoor Rudolf Scheltinga. Laatstgenoemde is pastoor van de OudKatholieke Parochie van de Ste. Agnes in Egmond aan
Zee.
Het was een druk bezochte en zeer geslaagde dienst.
Na afloop waren er veel positieve reacties en één
daarvan was: ‘kunnen we niet een keer een dienst
van deze pastoor in Egmond bezoeken’? Nu, dat gaan
we doen en wel op zondag 30 juni aanstaande. Het is
de bedoeling, dat we per bus naar Egmond aan Zee
vertrekken.

Sinds januari 2015 is Nienke Pruiksma uitgezonden
naar Brazilië. Zij is verbonden aan COMIN, een organisatie die inheemse bevolkingsgroepen ondersteunt
op het gebied van gezondheidszorg, onderwijs en
landrechten en daarnaast een dialoog op gang brengt
tussen inheemsen en niet-inheemsen. Nienke is
vooral bij deze dialoog betrokken, verzorgt lessen en
cursussen en denkt mee over de lesstof en –
materialen.

Programma:
• vertrek vanuit Lichtenvoorde om 07.00 uur
koffie en broodjes in de bus
• bezoek kerkdienst om 10.00 uur
• middagprogramma: wordt aan gewerkt
voor een lunch wordt gezorgd
• vertrek naar Lichtenvoorde om 16.00 uur

Op zondag 7 april a.s. zal Nienke Pruiksma deze periode van uitzending afsluiten met haar terugkomdienst in Eibergen. Belangstellenden uit onze gemeente zijn welkom bij deze dienst in de Oude Mattheüskerk, aan de Grotestraat in Eibergen. Aanvang
10.00 uur. U bent van harte welkom!

Er wordt van een ieder een eigen bijdrage gevraagd
van € 20,-- per persoon.
Opgave voor 14 april a.s. bij Willie Geessink
(0544-371217 of info@geessinkboomkwekerijen.nl)
of Bert Baarsma (06-24999432 of kkkkkkk
bertbaarsma@gmail.com)
Vol is vol!

Met vriendelijke groeten
Rinus te Kronnie

De organisatie
Willie Geessink en Bert Baarsma
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KerkTV vanuit de Johanneskerk

Agenda

Sinds kort is het mogelijk om de diensten vanuit de
Johanneskerk niet alleen mee te luisteren (of op een
later tijdstip terug te luisteren) maar om de kerkdiensten ook te zien (of later terug te zien). Dit geeft een
nog grotere betrokkenheid bij de kerkdiensten. De
eerste reacties geven aan dat dit heel erg gewaardeerd wordt.

03 april
07 april
08 april
10 april
11 april
17 april
19 april

Natuurlijk is het heel mooi om er zelf in de kerk bij te
kunnen zijn en daarna nog even door of bij te kunnen
praten met een kopje koffie in de Johanneshof. Maar
voor wie dat niet mogelijk is is er nu de gelegenheid
om op deze manier de kerkdiensten mee te beleven.

24 april

In de kerkenraad is afgesproken dat het voorlopig
gaat om een proefproject van een jaar. Daarna zal
bekeken worden of het aan de verwachtingen voldoet. De komende tijd zal er wellicht nog wel eens
iets verkeerd kunnen gaan. De kosters doen hun best
om de diensten respectvol in beeld te brengen. In de
kerk hangen bordjes die kenbaar maken dat er opnames gemaakt worden voor de kerkTV.
Hoe werkt het?
Een aantal vertrouwde kerkradioluisteraars is inmiddels in het bezit van een handzaam beeldscherm (een
‘tablet’) met daarop een knop voor de KerkTV. Voor
wie het zelf wil proberen. Voor een tablet of mobiele
telefoon is een app beschikbaar ‘Kerkdienstgemist’.
Als deze geïnstalleerd is kunt u daar onze kerk onder
‘PKN Lichtenvoorde’ vinden. Als er een dienst wordt
uitgezonden is dat hier te zien. Oudere diensten kunnen in een lijst aangeklikt worden en teruggekeken.

Inloopmorgen
V&T Loreto
PVG middag
Inloopmorgen
Bloemschikken
Inloopmorgen
Open Tafel
Avondmaal
Johanneshof
Inloopmorgen
Verg. Ouderlingen

09.30 uur
14.30 uur
14.30 uur
09.30 uur
19.30 uur
09.30 uur
11.30 uur
15.00 uur
09.30 uur
20.00 uur

Paasmaaltijd zondag 21 april
Aanvang 09.00 uur

Ieder jaar geven velen zich op voor de gezamenlijke
paasmaaltijd, gewoon omdat het gezellig is, maar ook
omdat we samen mogen vieren de opstanding van
onze Heer en dat willen we weten.
Voor de kerkdienst samen een heerlijk broodmaaltijd
met lekkere eitjes en het mooiste is de ontmoeting
met elkaar. Laten wij op de eerste Paasdag bij elkaar
komen.
Na de maaltijd gaan we naar kerkdienst waar wij de
opstanding van de Heer mogen vieren samen met de
kinderen. Pasen het hoogtepunt van de christelijke
traditie
Geeft u tijdig op en wel uiterlijk woensdag 17 april
zodat wij de maaltijd goed kunnen voorbereiden.
Geef u op bij Bea Ton, telefoon 06-44590643 of mail:
b.ton3@upcmail.nl of Sjors Tamminga, 0544-372752
of per mail sjors.tamminga@kpnmail.nl
We horen graag van u en wacht niet tot het laatst.

Een andere mogelijkheid is om via een computer (of
laptop) te kijken. Ga dan naar ‘kerkdienstgemist.nl’
en vervolgens naar ‘PKN Lichtenvoorde’.

Linksonder in beeld staan naast het kerkje een afbeelding van een beeldscherm én een luidspreker.
Via het klikken op de afbeelding voor ‘beeldscherm’
kunt u de diensten bekijken. Via de afbeeldingen van
de luidspreker kunt u de dienst luisteren zonder dat
er beeld is.

Bea Ton
Sjors Tamminga

Het zal misschien eerst nog even zoeken zijn maar als
het niet lukt is er misschien wel iemand in uw omgeving te vinden die u kan helpen. Voor vragen kunt u
ook bij de diaconie terecht.
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Kliederkerk over het verloren schaap
Op 24 maart was er Kliederkerk in de Johanneshof,
een even leuke, speelse als gemoedelijke kerkelijke
activiteit. Er werd weer heerlijk gekliederd bij onze
Kliederkerk.

In de kring kon iedereen die dat wilde een lichtje
aansteken (net zoals in de 'grote' kerk). Met nog een
spannend filmpje, een liedje en uitleg van ds. Hans
werd er daarna heel lekker gegeten (met dank aan de
wraps en pitabroodjes van Bea!).
Al met al een heel gezellige, leuke en geslaagde middag!

Deze keer ging het over een verloren (verdwaald)
schaap dat terug gevonden wordt door de goede
herder.
Na een liedje en het bijbehorende verhaal werd er
door jong en oud(er) geverfd, geplakt, eetbare
schaapjes gemaakt én het spannende schaap scheren. Met af en toe een flinke knal als gevolg!

Zoek de hond tussen de schapen!
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Een belangrijk onderdeel van het ‘Jaar met de Bijbel’.
NBG-directeur Rieuwerd Buitenwerf: ‘Het Bijbelgenootschap is een van de weinige ontmoetingsplaatsen voor vertegenwoordigers uit het hele land. Ook
uit het gebied in het oosten van Oekraïne dat in handen is van de separatisten. Vanwege die unieke positie zet het Oekraïens Bijbelgenootschap zich achter
de schermen in om spanningen tegen te gaan.’

Bijbel vertaald in 44 nieuwe talen
Zo’n 77 miljoen mensen kunnen sinds 2018 voor het
eerst de Bijbel in hun eigen taal lezen. Zij spreken een
van de 44 talen waarin de Bijbel, of een deel ervan,
vertaald werd. Dit meldt United Bible Societies (UBS)
in zijn vertaalstatistiek over 2018.
Vertaalsteun NBG
Het Nederlands Bijbelgenootschap (NBG) droeg als
UBS-lid bij aan de voortgang van het vertaalwerk.
Substantiële steun gaf het NBG aan projecten in Angola, Rusland, Sierra Leone en Mexico. Rieuwerd Buitenwerf, directeur van het Nederlands en het Vlaams
Bijbelgenootschap: ‘Afgelopen najaar was ik bij de
presentatie van het Nieuwe Testament in het Kikongo, een inheemse taal in Angola. Iedereen zou dat
eens moeten meemaken: de blijdschap en het enthousiasme van mensen die de Bijbel in hun eigen
taal krijgen. Het onderstreept hoe belangrijk het vertaalwerk van de bijbelgenootschappen is. Dat moeten
we blijven ondersteunen.’

Werkgroep NBG
Na onze oproep in ‘Op Weg’ om een steentje bij te
dragen aan het werk van het NBG in onze werkgroep,
vinden wij het fijn dat Steven Kuyt hier gehoor aan
heeft gegeven
Als vrijwilligers proberen wij bij te dragen om het
werk van het NBG naar de mensen toe te brengen,
door in ‘Op Weg’ informatie aan u door te geven.
Zodat u kunt lezen waar overal in de wereld wordt
gewerkt om de bijbel te vertalen en dat het de mensen bereiken mag.
Namens de werkgroep van het NBG
Ineke Beestman-Hoitink

Bijbelwebsites
De voortschrijdende digitalisering maakt ook dat het
online bijbelgebruik blijft stijgen. Rieuwerd Buitenwerf constateert: ‘Voor de techniek van onze platforms debijbel.nl en debijbel.be bestaat internationale belangstelling. Onder de naam ‘International Bible
Engagement Platform’ (IBEP) stelt het NBG deze
techniek beschikbaar aan zusterorganisaties. Met
Finland, Noorwegen, Zuid-Afrika, Portugal, Brazilië en
Kenia werken we aan bijbelwebsites met behulp van
deze techniek. De Finse website is al in de lucht.

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.

Oproep tot bijbellezen uit Oekraïne
‘Het is belangrijk dat elke politicus in de Bijbel leest.
En het niet bij één keer laat…‘ Dat zei de Oekraïense
president Petro Poroshenko tijdens een werkbezoek
aan het Oekraïens Bijbelgenootschap in Kiev.
De president woonde een overleg bij met de leiders
van alle Oekraïense kerken. Aanleiding voor zijn bezoek was de afsluiting van het Oekraïense ’Jaar met
de Bijbel 2018’. Poroshenko prees dit initiatief en
moedigde de Oekraïense kerken en het Bijbelgenootschap aan om de waarden uit de Bijbel te blijven uitdragen in het land. ‘Het Oekraïens Bijbelgenootschap
vervult een ongelooflijk belangrijke missie’, aldus
Poroshenko. Hij bedankte het Bijbelgenootschap voor
zijn inzet gedurende meer dan 25 jaar: ‘Het is door
uw inspanningen dat mensen in staat zijn de Bijbel
open te slaan en te lezen.’
Het Oekraïens Bijbelgenootschap hoopt in de loop
van 2019 een complete bijbelvertaling in eigentijds
Oekraïens te publiceren.
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P.V.G. Seniorenmiddag
Er is een vrouwengalerij waar tijdens de dienst de
vrouwen gescheiden zitten van de mannen om de
aandacht geheel bij het gebed te houden. Vrouwen
zijn wel belangrijk in de Joodse cultuur: zij geven het
geloof door aan hun kinderen.

Op maandag 11 maart opende mevrouw T. de Bruijn
de ouderenmiddag met een hartelijk welkom aan alle
aanwezigen alsmede onze gastspreker de heer J.
Braam.
Zij las uit Joh. 1: vers 6 “Goddelijk Licht”, gevolgd
door het zingen van een lied.
De heer Braam kreeg hierna het woord om ons te
vertellen over zijn vrijwilligerswerk bij de Synagoge in
Enschede. Het gebouw werd in 1928 gebouwd naar
ontwerp van de Nederlandse Architect Karel de Bazel.
Deze synagoge is een huis van samenkomst en wordt
nog altijd gebruikt als gebedshuis maar is ook opengesteld voor het publiek. Het bestaat uit twee gebedsruimtes: de grote sjoel en de dagsjoel en daarbij
nog de kerkeraadskamer. In het midden van de grote
sjoel bevindt zich een lichtkoepel, prachtig versierd
met mozaïeken van Venetiaans glas, bedekt met
bladgoud. Bovenin is de Davidster te zien, het bekendste symbool van het Jodendom. In de gebrandschilderde ramen van de synagoge zagen we de symbolen van het scheppingsverhaal.

Het getal 12 is tevens erg belangrijk. Dit aantal komt
overal terug: Traptreden, lampen, ramen enz.
Joodse mensen hebben veel feestdagen. Een van de
belangrijkste is het Joodse Paasfeest genaamd
“Pesach”, dit was het begin van de geschiedenis van
het Joodse volk.
Ook het nieuwjaarsfeest (half september) is een
hoogtepunt. Men gaat dan nadenken of men wel
goed heeft geleefd zoals bedoeld in hun Joodse traditie.
Er kwamen zoveel onderwerpen aan de orde waardoor de middag voorbij vloog en wij veel stof hadden
gekregen om over na te denken. Tot slot vertelde de
heer Braam over zijn reis naar Jeruzalem. Dit was al
lang een grote wens van hem geweest en zo kon hij
eindelijk zien waar veel van zijn opgedane kennis in
werkelijkheid zijn oorsprong vond. Hij koesterde de
prachtige momenten en zou zeker nog een keer terug
gaan als het hem gegeven zou worden.
Met een hartelijk dank aan de heer Braam voor deze
interessante en leerzame middag beëindigde onze
voorzitster mevrouw De Bruijn de middag.
De volgende P.V.G.-samenkomst hopen wij weer veel
van onze ouderen te ontmoeten.
Namens alle medewerkers een hartelijke groet
Annie Bosman, secr. PVG

Volgende PVG bijeenkomst:

Al 15 jaar is de heer Braam betrokken bij het geven
van rondleidingen en informatie over de Joodse cultuur, geschiedenis en traditie. Zelfs deze morgen
deed hij een rondleiding voor een groep jongeren uit
Duitsland. Met veel respect voor de Joodse gebruiken
kon de heer Braam ons, ondersteund door prachtige
dia’s, veel informatie verstrekken. We kregen prachtige dia’s te zien van de synagoge met veel bijzondere
plekken waar hij aanvullend over vertelde. De Heilige
Ark is een plaats waar de Thora rollen bewaard worden. In deze rollen staan de richtlijnen voor het Joodse religieuze leven. Deze rollen worden in 1 jaar uitgelezen. Om dit juist en zorgvuldig te doen gebruikt
men een aanwijs-handje welke men jat noemt. Zijn
de rollen oud en niet meer bruikbaar dan worden ze
begraven.

Eerstvolgende P.V.G.-middag
8 april om 14.30 uur
Optreden van Duo
“Mengelmoes”
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Giften

Ophaal- en thuisbrengdienst Johanneskerk

De heer R. te Kronnie ontving een gift van € 20,--.
Via mevrouw G. Braam een gift van € 15,-- voor de
kerk en via mevrouw J. Rouwhorst een gift van € 10,-voor de koffie na de kerkdienst.
Mevrouw T. de Jongh ontving € 10,-- voor onderhoud
gebouwen; € 10,-- voor onderhoud van het orgel en
eveneens € 10,-- voor algemeen kerkenwerk.
Alle gevers hartelijk dank!

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.
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.

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

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

De kledingcommissie

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

Open Tafel
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.

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!

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

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

komt uit in de week voor zondag 5 mei. Kopij moet
uiterlijk maandag 22 april 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 e.bruin35@kpnmail.nl

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

Koster kerkgebouw : G.J. Otten
Beatrixplein 7, 7131 XW Lichtenvoorde
Tel. 0544 – 37 34 93 koster@pkn-lichtenvoorde.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

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
1. mevr. G. Boschman
mevr. J. Hulshof
2. mevr. E. Meijer
3. mevr. C. Lensink
4. mevr. T. de Jongh
mevr. A. Staring
5. mevr. J. Rouwhorst
dhr. R. te Kronnie
6 mevr. T. de Bruijn
7. mevr. H. Hulshof
8. mevr. T. de Jongh
9. mevr. W. ten Barge
10. vacant
11. mevr. W. ten Barge
12. mevr. J. ter Haar
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

telefoonnummer
37 35 59
37 88 91
48 28 54
37 24 14
37 33 16
37 96 98
37 36 62
37 67 06
37 28 04
35 18 90
37 33 16
37 31 97
37 22 21
37 31 97
37 15 28

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
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 7 april
vijfde zondag 40dagentijd
10.00 uur ds. J.J. Hinkamp
welkom: de heer Van Lochem
deurcollecte: 40dagentijd collecte

zondag 21 april
eerste paasdag
10.00 uur ds. J.J. Hinkamp
welkom: mevrouw Lensink
deurcollecte: jop paascollecte

zondag 14 april
palmpasen
10.00 uur ds. J.J. Hinkamp
welkom: de heer Onnink
deurcollecte: binnenlands diaconaat

zondag 28 april
10.00 uur ds. J.J. Hinkamp
welkom: de heer Koskamp
deurcollecte: orgelonderhoud
zondag 5 mei
10.00 uur ds. J.J. Hinkamp
welkom: de heer Van Lochem
deurcollecte: kindernevendienst

donderdag 18 april
witte donderdag
19.30 uur ds. J.J. Hinkamp
heilig avondmaal
deurcollecte: bloemen in de kerk
vrijdag 19 april
goede vrijdag
15.00 uur ds. J. J. Hinkamp
heilig avondmaal in de Johanneshof
deurcollecte: onderhoud gebouwen
19.30 uur ds. J. J. Hinkamp
evangelielezing met lectoren
deurcollecte: orgelonderhoud
zaterdag 20 april
paaswake
22.00 uur ds. J.J. Hinkamp
heilig avondmaal
deurcollecte: eigen project diaconie

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