Mijn kerk helpt
Onze kerk staat midden in de wereld en daarmee
midden tussen de mensen. We willen een gemeenschap zijn die oog heeft voor de actualiteit. Een kerk
die de vragen van mens en maatschappij serieus
neemt en hulp biedt waar nodig. Vanuit het evangelie voelen we ons betrokken met mensen die ondersteuning nodig hebben. Deze hulp bieden we met
name vanuit de Diaconie. Hulp aan mensen dichtbij
én ver weg. Van Schuldhulp tot Voedselbank, van
Vluchtelingenhulp tot Amnesty International en vele
andere goede doelen voor de meest kwetsbare
groepen in onze samenleving.

Hoe kunt u onze kerk vinden?
Er is volop parkeergelegenheid bij de AH supermarkt
bereikbaar via de Richterslaan en Carel Looierstraat

Welkom in de Johanneskerk

Wilt u onze kerk ondersteunen? Dat kan! Ondersteun ons werk dan met een gift. Hiervoor zijn de
volgende bankrekeningnummers beschikbaar:
Actie Kerkbalans of giften:
IBAN NL84 RABO 0336115474
Giften diaconie:
IBAN NL46 RABO 0336121687
Hartelijk dank voor uw steun!

Contactgegevens
Johanneskerk en Johanneshof
Adres: Rentenierstraat 9,
7131 DK Lichtenvoorde, tel. 0544-376056
Email: info@pkn-lichtenvoorde.nl
www.pkn-lichtenvoorde.nl
Facebook: PKN Kerk Lichtenvoorde

Protestantse Gemeente Lichtenvoorde
een kerk die leeft!
Kerkdiensten: iedere zondag om 10.00 uur
Na de dienst staat de koffie klaar
Iedereen is van harte welkom!

Mijn kerk inspireert

Mijn kerk viert

Mijn kerk is er voor iedereen

Of u nu op zoek bent naar gezelligheid, ontmoeting,
bezinning of bezieling: als kerk willen we elkaar inspireren. En met elkaar in gesprek gaan over vragen
die er leven.

De kerk is ook een plek om te vieren. Vieren dat er
een God is die het goede met mensen voor heeft.
Dit doen we op kerkelijke feestdagen, maar ook op
persoonlijke momenten zoals geboorte, doop en
huwelijk. Ook bij verdriet leven we met elkaar mee.
Zo vieren én gedenken we het leven op diverse wijzen, met ruimte voor persoonlijke invulling en bezinning.

In onze kerk mag iedereen meedoen. Iedereen is
welkom! Daarom organiseren we activiteiten voor
iedereen, jong en oud.

Wij maken gebruik van het nieuwe liedboek. De
Liederen worden getoond op het scherm in de kerk.
De kerkdiensten zijn (terug) te zien/luisteren via
internet, op ‘kerkdienstgemist.nl’

Van een kliederkerk voor kinderen tot een ouderenmiddag voor senioren. Van diepgaande gesprekgroepen over het geloof tot een Top2000 kerkdienst
of onze Kerkproeverij.

De woorden ‘inspiratie, verdieping, ontmoeting en
ruimte voor vragen’ vormen ook de basis voor het
eigentijdse programma van de commissie Vorming
en Toerusting.
Deze commissie organiseert inspirerende avonden
over verschillende thema’s. Iedere geïnteresseerde
is welkom hier aan deel te nemen. Meer informatie
vindt u op onze website: pkn-lichtenvoorde.nl

Mijn kerk bemoedigt en ontmoet
In de kerk leven we mee met elkaar, maar ook met
mensen die we ontmoeten. Bijvoorbeeld tijdens
gespreksavonden, inloopochtenden, maaltijdgroepen en het koffiedrinken na de kerkdiensten. Heeft
u behoefte aan gesprek? Onze kerk heeft vrijwilligers die, samen met de predikant en onze kerkelijk
werker, een luisterend oor bieden aan wie hier behoefte aan heeft. Ook met levensvragen kunt u bij
ons aankloppen.

In onze kerk is ruimte voor ontspanning én voor
levensvragen. Zó willen we met elkaar een levende
kerk zijn waar iedereen zich welkom weet.

Graag tot ziens!

