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De commissie Vorming & Toerusting bestaat uit:		
	

Sjors	Tamminga	
	 Diepenbrockstraat	13		
	 7132	AM	Lichtenvoorde		
	 tel.	0544	-	37	27	52		
 mail:	sjors.tamminga@kpnmail.nl 
Ds.	Hans	Hinkamp	
Greta	Kuijt-Gijsbers	
Wim	Rutgers	
	
De	Johanneshof	ligt	naast	de	Johanneskerk.	Er	is	volop	parkeergelegenheid	
bij	de	AH	supermarkt	bereikbaar	via	de	Richterslaan	en	Carel	Looierstraat.	
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Beste	lezer,		
	
Ieder	 jaar	 is	 het	 voor	 ons	 als	 commissie	 Vorming	 en	 Toerusting	 weer	 een	
uitdaging	 om	een	breed	 en	 aansprekend	programma	 samen	 te	 stellen.	We	
willen	 daarbij	 graag	 uitstralen	 dat	 we	 een	 open	 kerk	willen	 zijn,	 waar	 ver-
schillenden	meningen	gehoord	mogen	worden.	Juist	in	de	ontmoetingen	met	
elkaar,	in	de	volle	breedte	van	de	oecumene,	komen	de	mooiste	en	heel	in-
spirerende	momenten	tot	stand.	Dit	vraagt	om	respect	en	ruimte	bieden.		
	
De	afgelopen	jaren	is	gebleken	dat	‘bekende	namen’	uitnodigend	en	inspire-
rend	werken.	We	zijn	daarin	nooit	teleurgesteld!	Vandaar	dat	we	ook	dit	jaar	
weer	vrijmoedig	diverse	personen	benaderd	hebben.	We	zijn	dankbaar	voor	
wat	dit	heeft	opgeleverd.	Als	kerk	willen	wij	u	dan	ook	met	veel	plezier	ons	
programma	voor	het	 seizoen	2019/2020	presenteren,	met	een	opnieuw	af-
wisselend	aanbod	aan	activiteiten.		
	
Voor	wie	is	dit	programma	bedoeld?	Het	antwoord	is:	voor	iedere	belangstel-
lende.	De	activiteiten	zijn	‘door-de-weekse’	activiteiten,	want	kerk-zijn	is	niet	
alleen	iets	voor	de	zondag	maar	ook	voor	‘door	de	week’.	Aan	het	meedoen	
zijn	geen	kosten	verbonden,	tenzij	anders	is	vermeld.		
	
Alle	 activiteiten	 vinden,	 tenzij	 anders	 vermeld,	 plaats	 in	 de	 Johanneshof,	
Rentenierstraat	9,	7131	DK	Lichtenvoorde,	tel.	0544	-	37	60	56.		
De	Johanneshof	ligt	naast	de	Johanneskerk	en	kan	het	beste	bereikt	worden	
via	de	ingang	vanaf	de	parkeerplaats	aan	de	zijde	van	de	Richterslaan.		
	
Wij	hopen	dat	dit	aanbod	mag	voorzien	in	een	behoefte	en	dat	het	mag	bij-
dragen	aan	ons	gezamenlijk	doel:	als	kerk	midden	in	de	wereld	staan.	
	
U	bent	van	harte	welkom!	
	
Vorming	&	Toerusting	Lichtenvoorde		
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VRIJE INLOOPOCHTEND	
	

De	Johanneshof	heeft	iedere	woensdagochtend	van	9.30	-	tot	11.30	uur	haar	
deuren	geopend	voor	een	vrije	inloopochtend.		

	
U	 kunt	 er	 terecht	 voor	 een	
praatje	 of	 een	 spelletje	 (rummi-
kub,	sjoelen,	of	een	andere	activi-
teit).	 Of	 zoek	 een	 plekje	 aan	 de	
leestafel.		
	
Daarnaast	 kunt	 u	 ook	 rustig	 bin-
nenwandelen	 om	 de	 actuele	 ex-
positie	 van	 dat	 moment	 te	 be-
wonderen.		
	
Kortom,	 of	 u	 nu	 komt	 voor	 een	
stukje	gezelligheid,	of	om	zomaar	
lekker	rustig	te	zitten:	u	bent	van	
harte	 welkom,	 ook	 in	 de	 vakan-
tieperiode!	

	

Wanneer:	iedere	woensdagochtend,	vanaf	9.30	uur	
	
OPEN TAFEL 

Gezellig	 samen	 eten,	 één	 keer	 in	 de	 maand.	
Dat	 kan	 op	 de	 derde	 vrijdag	 van	 de	 maand.	
Van	 11.30	 tot	 circa	 13.30	 uur	 staat	 in	 de	 Jo-
hanneshof	de	tafel	voor	u	gedekt.	Soms	wordt	
er	ouderwets	gekookt,	een	andere	keer	wordt	
er	een	gerecht	uit	deze	tijd	geserveerd.	Het	is	
altijd	 gezellig	 en	 het	 smaakt	 zo	 lekker	 dat	 er	
over	het	algemeen	weinig	restjes	zijn.	

	
De	eigen	bijdrage	is	€	5,-	.		
	
Aanmelden	bij:		Joke	Rouwhorst,	tel.	0544	-	37	36	62	of		
	 	 	 	 Joke	Lensink,	tel.	06	-	30	62	59	06		
	
Wanneer:		 	 derde	vrijdag	van	de	maand,	11.30	uur 
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DE VISIE VAN REMBRANDT  
Dr. Sophie Oosterwijk             donderdag 17 oktober 2019 
	

Het	 jaar	 2019	 is	 het	 jaar	 van	 Rembrandt,	met	 veel	 tentoonstellingen	 over	
deze	belangrijke	kunstenaar	die	naast	portretten	ook	veel	 ‘historiestukken’	
schilderde.	Historiestukken	vormden	een	speciaal	genre	 in	de	schilderkunst	
van	de	Gouden	Eeuw.	Ze	waren	bedoeld	voor	de	echte	kenners,	die	hiermee	
blijk	wilden	geven	van	hun	goede	smaak.	Bovendien	moesten	deze	schilde-
rijen	vaak	een	moralistische	boodschap	uitdragen.	
	

Historiestukken	laten	meestal	verhalen	
uit	de	Bijbel	zien,	maar	ook	de	klassie-
ke	 oudheid	 en	 de	 mythologie	 waren	
favoriete	 onderwerpen.	 Het	 doel	 van	
de	schilder	was	om	het	meest	dramati-
sche	moment	 in	 een	 verhaal	 te	 kiezen	
en	 dit	 zo	 uit	 te	 beelden	 dat	 de	 kijker	
erdoor	getroffen	en	ontroerd	werd.	
	

Ook	Rembrandt	had	de	ambitie	om	his-
torieschilder	 te	 worden.	 Gaandeweg	
ontwikkelde	 Rembrandt	 zijn	 eigen	 stijl	
én	zijn	eigen	interpretatie	van	gekozen	
onderwerpen	 –	 een	 eigen	 visie	waarin	
de	nadruk	minder	 valt	 op	dramatische	
actie	 en	 veel	 meer	 op	 psychologisch	

inzicht	in	de	afgebeelde	karakters	en	de	situatie	waarin	zij	zich	bevinden.		
	

Sophie	Oosterwijk	 is	een	boeiende	verteller	die	de	kunst	 tot	 leven	weet	 te	
wekken.	Eerder	gaf	ze	lezingen	over	Jeroen	Bosch	en	over	Jan	van	Eyck.	
	

Toegang	gratis	(vrijwillige	bijdrage).	Koffie/thee	€	1,-		
	

U	bent	van	harte	welkom!	
	

Leiding		 Dr.	Sophie	Oosterwijk		

Locatie		 Johanneshof	

Datum		 donderdag	17	oktober	2019	

Tijd		 20.00	-	22.00	uur	

Info 	 	 Sjors	Tamminga,	0544	-	37	27	52,	mail:	sjors.tamminga@kpnmail.nl		
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THEMA-AVONDEN OP DANKDAG EN BIDDAG	
Naar	 goed	 gebruik	 is	 er	 op	 Dankdag	 en	 Biddag,	 om	 19.30	 uur,	 een	 kort	
avondgebed	in	de	Johanneskerk.	Na	de	kerkdienst	staat	de	koffie	klaar	in	de	
Johanneshof.	Daarna	is	er	aandacht	voor	een	speciaal	onderwerp.		
	

U	 bent	 van	 harte	welkom,	 zowel	 in	 de	 kerk	 als	 in	 de	 Johanneshof.	Maar	 u	
bent	natuurlijk	ook	vrij	om	een	van	beide	onderdelen	te	bezoeken.		
	
WOENSDAG 6 NOVEMBER 2019 – KERK VOOR DE TOEKOMST 
	

De	 wereld	 is	 continu	 in	 beweging.	 Wat	 voor	
gevolgen	heeft	 dit	 voor	 kerken?	Moeten	 kerken	
daar	in	meegaan	en	inspringen	op	de	actualiteit?	
Of	moet	die	kerk	juist	een	oase	van	rust	zijn,	een	
schuilplaats	 om	 even	 uit	 de	 drukte	weg	 te	 zijn?	
Vragen	om	over	na	te	denken.		
Doordat	 veranderingen	 in	 onze	 wereld,	 zoals	
bevolkingskrimp	en	minder	 beschikbaarheid	 van	
vrijwilligers,	 ook	 direct	 gevolgen	 hebben	 voor	
ons	 als	 kerk	 vraagt	 dit	 om	 bezinning	 op	 de	
toekomst.	 Een	 avond	 over	 wensen	 en	 moge-
lijkheden,	 voor	 een	 kerk	 met	 toekomst!	 De	 lei-
ding	is	in	handen	van	ds.	Hans	Hinkamp.		
	

Aanvang:	20.30	uur.	Koffie	en	toegang	gratis.	U	bent	van	harte	welkom!	
 
BIDDAG: WOENSDAG 3 MAART 2020 – EEN DIACONALE KERK  
	

Een	mooie	omschrijving	voor	diaconaat	is:	
‘helpen	wie	geen	helper	heeft’.	In	de	prak-
tijk	 is	het	terrein	van	de	diaconie	dan	ook	
heel	 breed!	De	 diaconie	 van	 onze	 protes-
tantse	gemeente	geeft	op	deze	wijze	han-
den	en	voeten	aan	de	Bijbelse	roeping	om	
er	te	zijn	voor	mensen	in	nood.	

	

Afgelopen	 jaren	 zijn	 er	 vele	 projecten	 ondersteund.	 Deze	 avond	 een	 rond-
gang	 langs	 een	 aantal	 taken	 en	 projecten	 die	 door	 de	 diaconie	 gesteund	
worden.	Misschien	heeft	u	zelf	ook	wel	suggesties	voor	geschikte	projecten?	
Natuurlijk	kunt	u	op	deze	avond	ook	terecht	met	uw	vragen.		
	

Aanvang:	20.30	uur.	Koffie	en	toegang	gratis.	U	bent	van	harte	welkom!	
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KERKPROEVERIJ                   10 november 2019 
	

De	Kerkproeverij	is	een	initiatief	van	
de	 landelijke	 protestantse	 kerk,	 die	
dit	overgenomen	heeft	uit	Engeland.	
Hier	 kent	 men	 het	 als	 ‘Back	 to	
Church	 	 Sunday’.	 De	 ervaringen	 in	
andere	 plaatsen	 waar	 men	 dit	 al	

gedaan	heeft,	zijn	heel	positief.	Soms	moet	je	elkaar	even	over	een	drempel	
helpen.	Daar	wil	deze	kerkdienst	bij	helpen.		
	

Zondag 10 november 2019, om 10.00 uur	 staat	de	kerkdienst	 in	de	 Johan-
neskerk	 in	het	teken	van	de	 'Kerkproeverij'.	Dit	 is	een	 laagdrempelige	kerk-
dienst	om	mensen,	voor	het	eerst	of	opnieuw,	te	laten	proeven	aan	de	kerk.	
In	de	media	en	in	de	wandelgangen	leven	er	helaas	nog	veel	oude	denkbeel-
den	over	hoe	het	 in	de	kerk	gaat.	Daarom	een	dienst	om	te	 laten	zien	hoe	
we	kerk	willen	zijn:	iedereen	kan	dus	sfeer	komen	proeven.	
	

	
	

We	gaan	de	dienst	muzikaal	wat	extra’s	geven	door	muzikale	medewerking	
van	het	koor	Second	Edition.	Aan	de	dienst	werken	naast	ds.	Hans	Hinkamp		
diverse	gemeenteleden	mee.			
	

Na	de	dienst	is	er	gelegenheid	te	proeven	van	wat	extra's	bij	de	koffie.	Hier-
bij	 is	er	 volop	 ruimte	voor	ontmoeting.	Voor	de	één	misschien	een	kennis-
making,	voor	een	ander	een	gezellig	weerzien.	Een	mooie	gelegenheid	om	te	
komen	‘buurten’,	of...	om	te	komen	proeven	hoe	het	nu	in	de	kerk	gaat.	De	
Kerkproeverij?	Iedereen	is	van	harte	welkom!	
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P.V.G. SEIZOEN 2019-2020 	
 

De	Protestantse	Vrijwilligersgroep	(PVG)	organiseert	ook	het	komende	sei-
zoen	weer	een	aantal	maandelijkse	seniorenmiddagen.	De	volgende	activitei-
ten	staan	op	het	programma.	
	
Programma 2019 

16	september		 	 Verteltheater	Jotte	

		7	oktober		 	 	 De	3	Jossies	–muziek	

11	november			 	 Betty	Confetti	

18	december			 	 Kerstviering	
 
Programma 2020 

13	januari		 	 	 Bingo	

10	februari		 	 	 Het	Gilde	Winterswijk	

		9	maart		 	 	 Natuur	in	eigen	tuin	

20	april		 	 	 PVG	presenteert?	

25	mei		 	 	 Slotmiddag	seizoen	2019	–	2020	
	
De	middagen	zijn	op	maandag	en	beginnen	om	14.30	uur	en	eindigen	om	
16.30	uur.	De	kerstviering	en	de	jaarlijkse	afsluiting	hebben	afwijkende	be-
gintijden.	Deze	worden	t.z.t.	bekend	gemaakt.	
	
Wij	wensen	allen	een	prettig	seizoen.	
	
Voor	meer	informatie	over	de	PVG		
kunt	u	terecht	bij:	
	
Mevr.	A.	Bosman-te	Lindert,		 	 	
tel.	0544	-	37	25	87	
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EEN MODERN EN VROOM LEVEN  
Dhr. Hans de Graaf             donderdag 21 november 2019	
	

Door	de	tijden	heen	zijn	mensen	altijd	op	zoek	geweest	naar	een	eigentijds	
en	verstaanbaar	geloof	waarin	de	waarden	van	de	 traditie	blijven	meeklin-
ken.	 Zo	 ontstond	 in	 de	Middeleeuwen	 in	 onze	 regio	 een	 streven	 naar	 een	
modern	en	 vroom	 leven.	Het	was	de	Moderne	Devotie,	 een	beweging,	 die	
aan	het	eind	van	de	14e	eeuw	 in	steden	 langs	de	 IJssel	was	ontstaan.	Oor-
zaak:	onvrede	over	misstanden	in	een	kerk	die	dominant	aanwezig	was.		
	

Oprichter	 Geert	 Groote	 wilde	 terug	 naar	 de	
waarden	 van	 de	 vroege	 christenen:	 een	 op-
recht	 vroom	 en	 innerlijk	 geloof,	 waarvan	 de	
vruchten	 zichtbaar	 waren	 in	 een	 eenvoudig	
leven	van	alle	dag.	Dit	mondde	uit	in	de	stich-
ting	 van	 een	 klooster:	Windesheim.	 Rond	 het	
jaar	 1500	 waren	 er	 ruim	 honderd	 kloosters,	
geen	 gesloten	 gemeenschappen	 maar	 bron-
nen	van	inspiratie.			
Het	 klooster	 Nazareth	 tussen	 Bredevoort	 en	
Vragender	was	er	één	van.	Het	lag	aan	de	rand	
van	de	Schaersheide,	een	zeer	nat	veengebied.	
Het	werd	 ‘Domus	Beatae	Mariae	 in	Nazareth’	
(Huis	van	de	gelukkige	Maria	 in	Nazareth)	ge-
noemd.	in	de	volksmond	‘Klooster	Schaer’.	
	

Hans	 de	 Graaf	 uit	 Aalten	 gaat	 deze	 avond	 kort	 in	 op	 de	 geschiedenis	 van	
klooster	Nazareth	 en	 de	 kern	 van	 de	 achterliggende	 beweging.	 Ook	 de	 in-
vloed	van	de	kloosterlingen	op	de	omgeving	komt	voorbij.	Wat	die	Moderne	
Devotie	voor	een	modern	en	vroom	leven	vandaag	de	dag	betekenen?	
	

Toegang	gratis	(vrijwillige	bijdrage).	Koffie/thee	€	1,-		

U	bent	van	harte	welkom!	

Leiding		 Dhr.	Hans	de	Graaf	

Locatie		 Johanneshof	

Datum		 donderdag	21	november	2019	

Tijd 	 20.00	-	22.00	uur	

Info		 	 Sjors	Tamminga,	0544	-	37	27	52,	mail:	sjors.tamminga@kpnmail.nl		
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CHRISTMAS CAROLS  
In de Johanneskerk               maandag 16 december 2019 
	

Een	 prachtige	 oude	 Engelse	 traditie	 is	 het	 samen	 zingen	 van	 kerstliederen.	
Op	maandag	 16	 december	 is	 er	 in	 de	 Johanneskerk	 een	 sfeervolle	 kerstsa-
menzang.	 Met	 muzikale	 klassiekers	 uit	 verschillende	 tradities	 en	 landen	
wordt	samen	zingen	een	feest!	De	muziek	wordt	verzorgd	door	orgel	en	pia-
no	en	een	blazersensemble.		
	

	
	

De	 leiding	 is	 in	handen	van	ds.	Hans	Hinkamp,	die	ook	een	kerstverhaal	 zal	
vertellen.	 Iedereen,	 van	 jong	 tot	 oud,	 is	 van	 harte	 uitgenodigd	 om	mee	 te	
zingen	(maar	alleen	luisteren	mag	natuurlijk	ook!).	U	bent	van	harte	welkom	
en...	neem	ook	iemand	mee:	wel	zo	gezellig,	want	hoe	meer	zielen	hoe	meer	
vreugd’!	Na	afloop	is	er	koffie,	thee	en	warme	chocola!	
	

Leiding		 Ds.	Hans	Hinkamp	

Locatie		 Johanneskerk	

Datum		 maandag	16	december	2019	

Tijd 	 19.30	-	20.30	uur	

Info		 	 Sjors	Tamminga,	0544	-	37	27	52,	mail:	sjors.tamminga@kpnmail.nl		
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GELOVEN IN DE 21E EEUW. WAT EEN UITDAGING!  
Dhr. Andries Knevel         donderdag 23 januari 2020	
	

In	 onze	wereld	 valt	 er	 heel	 wat	 kritiek	 te	 beluisteren	 op	 kerken	 en/of	 het	
christelijke	 geloof.	 Een	 gedeelte	 van	 die	 kritiek	 is	 zeker	 terecht.	 In	 andere	
gevallen	zijn	daar	best	de	nodige	kanttekeningen	bij	te	maken.	Al	met	al	val-
len	er	heel	wat	vragen	te	beantwoorden.	Andries	Knevel,	bekend	schrijver	en	
radio-	en	 televisiepresentator,	 voormalig	programmadirecteur	van	de	Evan-
gelische	Omroep	én	theoloog	zal	ingaan	op	dit	thema:	geloven	als	uitdaging!		
Met	enige	regelmaat	gaat	hij	voor	als	predikant	in	verschillende	kerken.	
	

Andries	 Kevel	 werd	 op	 13	 februari	
1952	geboren	in	het	Gooise	Naarden.	
Hij	haalde	zijn	diploma	HBS-B	aan	het	
Christelijk	 Lyceum	 in	 Hilversum.	
Daarna	 studeerde	 hij	 Economie	 aan	
de	Vrije	Universiteit	van	Amsterdam.	
Later	 volgde	 de	 overstap	 naar	 de	
studie	Theologie.	
	

Na	 zijn	opleiding	werkte	hij	drie	 jaar	
als	Leraar	Godsdienst	en	Maatschap-
pijleer	 in	 Ridderkerk.	 In	 1978	 is	 zijn	
loopbaan	 bij	 de	 Evangelische	 Om-
roep	begonnen.	

	

Op	 televisie	 is	 hij	 bekend	 geworden	 door	 het	 programma	 ‘Het	 elfde	 uur’.	
Andere	 programma’s	 waren:	 ‘Knevel	 op	 Zaterdag’,	 ‘Waar	 was	 u	 toen?’	 en	
‘Herberg	de	Verandering’.	Samen	met	collega	Tijs	van	den	Brink	presenteer-
de	hij	‘De	Vijfde	Dag’,	‘Moraalridders’	en	‘Knevel	en	Van	den	Brink’.		
	

Toegang	gratis	(vrijwillige	bijdrage).	Koffie/thee	€	1,-		

U	bent	van	harte	welkom!	

Leiding				Dhr.	Andries	Knevel	

Locatie		 Johanneshof	

Datum		 donderdag	23	januari	2020	

Tijd 	 20.00	-	22.00	uur	

Info		 	 Sjors	Tamminga,	0544	-	37	27	52,	mail:	sjors.tamminga@kpnmail.nl	
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BLOEMSCHIKKEN 	
Voor	 het	 11e	 seizoen	 op	 rij	 gaan	 we	 met	 een	 enthousiaste	 groep	 weer	
bloemschikken.	Onze	creativiteit	kunnen	we	hierbij	naar	hartenlust	uitleven.	
Daarnaast	zijn	de	avonden	ook	altijd	gewoon	gezellig.	Nog	nooit	een	avondje	
meegemaakt?	Bel	even	naar	een	van	de	hieronder	genoemde	dames.	Wed-
den	dat	u	de	smaak	te	pakken	krijgt?	
	

Ons	programma	volgt	de	drie	jaargetijden	herfst,	winter	en	lente.	Het	is	han-
dig	 als	 u	 zelf	wat	 klein	 gereedschap	 zoals	 een	 schilmesje	 en	 draadtangetje	
meeneemt	 en	 vanzelfsprekend	 de	 bloemen,	 het	 groen	 of	 ander	 materiaal	
waarmee	u	aan	de	slag	wilt.	Op	de	avonden	zal	het	voorbeeld	voor	de	vol-
gende	keer	aanwezig	zijn	
	

2019          onderwerp   
31	oktober		 	 	 	 vrij	stuk	
14	november	 	 	 herfststuk		
28	november		 	 	 adventsstuk	
16	december		 	 	 kerstdemonstratie,	i.v.m.	met	Christmas	carols	
	

2020          onderwerp    
13	februari		 	 	 	 vrij	stuk	
27	februari		 	 	 	 tulpcreatie	
12	maart		 	 	 	 veldboeket	
26	maart		 	 	 	 vrij	paasstuk	
	 	 	 	 	 	 	
De	kosten	bedragen	evenals	vorig	seizoen	€	4,-	per	keer.	De	koffie	 is	bij	de	
prijs	 inbegrepen.	 De	 avonden	 zijn	 altijd	 op	 donderdag,	 om	 19.30	 uur.	 We	
drinken	eerst	koffie	en	gaan	daarna	met	zijn	allen	aan	de	slag.	
	
U	kunt	zich	aanmelden	bij:	
Carelien	Lensink,	tel.	0544	-	37	24	14,	
email:	lensink46@hetnet.nl	
	

Henny	ter	Horst,	tel.	0544	-	37	44	50	
	

Gerda	Klein	Gunnewiek,	tel.	0544	-	37	18	98	
	

Hartelijke	bloemengroet,	
Henny,	Gerda	en	Carelien	
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DE TOEKOMST VAN DE KERK 
Dhr. Leo Fijen             donderdag 6 februari 2020 
	

In	 de	media	 komen	we	 regelmatig	 berichten	 tegen	 over	 de	 zorgen	 in	 vele	
traditionele	kerken.	 In	de	RK	parochies	 is	de	krimp	 tastbaar.	Steeds	minder	
priesters,	minder	kerkgangers,	minder	vrijwilligers,	minder	 inkomsten.	Hier-
door	boet	de	kerk	ook	 in	aan	zeggingskracht.	Maar	ook	 in	protestantse	ge-
meenten	is	er	sprake	van	kerkverlating.	
	

Juist	in	een	tijd	dat	kerkgebouwen	sluiten	en	veel	kerken	moeten	bezuinigen	
en	afslanken,	ziet	tv-presentator	Leo	Fijen	wel	degelijk	kansen	voor	de	lokale	
kerk.	Hij	heeft	er	een	boek	over	geschreven	in	een	briefwisseling	met	de	be-
kende	monnik	Anselm	Grün:	Toekomst	zien	in	de	kerk.	
	

Aan	de	hand	van	het	boek	en	zijn	eigen	ervaringen	met	en	 in	kerken	zal	hij	
een	 aantal	 aandachtspunten	 ter	 sprake	 brengen.	Waar	 ziet	 hij	 mogelijkhe-
den?	Waar	ziet	hij	toekomst?	Durven	wij	het	aan	om	vertrouwen	te	hebben?	
Zomaar	een	aantal	 vragen	die	misschien	kunnen	helpen	om	richting	 te	vin-
den.	Een	lezing	over	de	toekomst	van	de	kerk	in	Lichtenvoorde	en	overal.	
	
	

Leo	 Fijen	 is	 eindredacteur	 en	 pre-
sentator	 van	 het	 programma	 Kruis-
punt	 van	 de	 RKK	 en	 daarmee	 van	
het	 best	 bekeken	 religieuze	 televi-
sieprogramma	van	Nederland.		
	

Bij	een	vorige	avond	 in	onze	Johan-
neshof	 toonde	 Leo	 Fijen	 zich	 een	
begenadigd	 spreker,	 die	 de	 kunst	

verstaat	mensen	niet	alleen	te	boeien	maar	ook	in	het	hart	te	raken.	Daarom	
hebben	we	niet	geaarzeld	hem	opnieuw	uit	te	nodigen.		
	

Toegang	gratis	(vrijwillige	bijdrage).	Koffie/thee	€	1,-		
	

U	bent	van	harte	welkom!	
	

Leiding				Dhr.	Leo	Fijen		

Locatie		 Johanneshof	

Datum		 donderdag	6	februari	2020	

Tijd 	 20.00	-	22.00	uur	

Info		 	 Sjors	Tamminga,	0544	-	37	27	52,	mail:	sjors.tamminga@kpnmail.nl		
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IN GESPREK 2020 – (OPNIEUW) RAD VAN GESPREK        
Woensdag 19 en donderdag 20 februari 2020 in de Johanneshof 
	

Vorig	 jaar	 bleek	 het	 ‘Rad	 van	 gesprek’	 een	 heel	 plezierige	 en	 spraakzame	
vorm.	Het	beviel	zo	goed	dat	we	voor	nog	een	ronde	gaan.	Bovendien	zijn	er	
nog	zoveel	woorden	en	onderwerpen	onbesproken	dat	het	zeker	geen	her-
haling	 zal	worden!	De	opzet	 is	hetzelfde	maar	er	 is	wel	wat	 veranderd:	we	
ruimen	er	deze	keer	een	middag	én	een	avond	voor	in.	U	kunt	zelf	kiezen	wat	
u	het	beste	uitkomt.	Beide	‘rondes’	worden	gehouden	in	de	Johanneshof.		
	

Nu	klinkt	het	woord	‘gespreksavond’	voor	sommigen	misschien	wat	zwaar	of	
serieus,	maar	de	ervaring	leert	dat	er	de	afgelopen	jaren	naast	ernst	en	een	
serieus	gesprek	ook	heel	veel	ruimte	was	voor	gezelligheid.	
	

Hoe	werkt	het?	We	draaien	aan	het	grote	
Rad	 van	 Gesprek.	 Hierop	 staan	 verschil-
lende	woorden	en	onderwerpen.	Welke?	
Dat	 verklappen	 we	 nog	 niet.	 Daarvoor	
moet	u	zelf	maar	komen!		
	

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

Een	 gespreksleid(st)er	 zorgt	 voor	 een	
goed	 verloop	 en	 de	 toelichting	 op	 het	
spel.	Na	afloop	delen	we	kort	onze	erva-
ringen	 met	 elkaar.	 Hieronder	 staan	 de	
data	waaruit	u	een	keuze	kunt	maken.	

	

Toegang	gratis.	U	bent	van	harte	welkom!	Let op de aanvangstijden!	
	

Leiding		 Gespreksleiders	

Locatie Johanneshof	

Datum  woensdagmiddag	19	februari	2020,	14.30 uur		

	 	 donderdagavond	20	februari	2020,	20.00 uur	

Info   Sjors	Tamminga,	0544	-	37	27	52,	mail:	sjors.tamminga@kpnmail.nl	
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Laudato Si – zorg om onze wereld  
Bisschop Gerard de Korte      donderdag  19 maart 2020 
	

‘Voortgedreven	met	de	Kracht	van	Boven’,	 staat	er	op	de	auto	van	de	pas-
toor	van	Hoofddorp.	Hij	 rijdt	namelijk	 in	een	elektrische	Volkswagen	Up	en	
op	het	dak	van	zijn	kerk	liggen	zonnepanelen.	Ook	onze	Johanneskerk	draagt	
het	label	‘Groene	kerk’.	
	

In	de	encycliek	Laudato	Si	van	paus	Franciscus	(een	officieel	schrijven,	verta-
ling:	 ‘Gezegend	 zijt	 Gij’)	 gaat	 het	 over	 duurzaamheid	 en	 rechtvaardigheid.	
Het	is	een	protest	tegen	wat	de	paus	noemt	een	‘cultuur	van	verspilling’.	De	
aarde	is	een	gave	van	God,	die	gekoesterd	en	beschermd	moet	worden.		
	

Bisschop	 Gerard	 de	 Korte,	 van	 het	 bis-
dom	Den	Bosch,	is	een	warm	pleitbezor-
ger	voor	een	verantwoorde	omgang	met	
onze	 kwetsbare	 wereld.	 Het	 is	 een	 op-
roep	 voor	 gelovigen	 en	 niet-gelovigen,	
omdat	het	ons	allemaal	treft!	
	

Bisschop	 De	 Korte:	 “De	 encycliek	 van	
onze	 paus	 betekent	 niet	 alleen	 voor	
rooms-katholieken	een	nieuwe	stimulans	
om	zich	in	te	zetten	voor	een	meer	duur-
zame	en	rechtvaardige	samenleving.	Het	
woord	 van	 de	 paus	 vormt	 ook	 een	 op-
roep	aan	‘alle	mensen	van	goede	wil’	om	
nu	werkelijk	werk	 te	maken	van	het	be-
houd	van	onze	aarde.”	
	

We	zijn	heel	blij	dat	hij	naar	ons	toe	wil	komen	om	er	over	te	vertellen.	
	

Toegang	gratis	(vrijwillige	bijdrage).	Koffie/thee	€	1,-		
	

U	bent	van	harte	welkom!	Let op de aanvangstijd! 
	

Leiding				Bisschop	Gerard	de	Korte		

Locatie		 Johanneshof	

Datum		 donderdag	19	maart	2020	

Tijd 	 19.30 - 21.30 uur	

Info		 	 Sjors	Tamminga,	0544	-	37	27	52,	mail:	sjors.tamminga@kpnmail.nl		

Foto: Marlies Bosch 



 16 

KLIEDERKERK 
Kliederkerk	 is	een	eigentijdse	vorm	voor	kinderen	en	hun	(groot)ouders.	De	
kliederkerk	 duurt	 ongeveer	 2	 uur.	 	 Het	 bestaat	 uit	 drie	 onderdelen:	 samen	
ontdekken,	samen	vieren	en	samen	eten.		

	

Eerst	 gaan	we	 spelenderwijs	 aan	 de	 slag	met	 een	 bij-
belverhaal.	Na	een	uur	samen	ontdekken	komen	we	bij	
elkaar	in	een	kring	voor	het	tweede	deel:	samen	vieren.	
We	 sluiten	 af	 met	 deel	 drie:	 samen	 eten.	 Het	 is	 mis-
schien	geen	driegangenmenu	(alhoewel?)	maar	in	ieder	
geval	wel	héél	gezellig.	Met	z’n	allen	aan	tafel,	jong	en	
oud,	en	dan	lekker	smikkelen	en	smullen.		

	

Deelname	is	gratis.	Een	vrije	gift	bij	de	uitgang	zou	fijn	zijn.		
	

Meer	actuele	informatie	is	te	vinden		op	de	website:	pkn-lichtenvoorde.nl	
en/of	de	facebookpagina	van	de	Protestantste	Gemeente	Lichtenvoorde.		
	
 
INFORMATIE PROTESTANTSE GEMEENTE LICHTENVOORDE	
Kernwoorden	voor	onze	gemeenten	zijn:	eenvoud,	open-	
heid	en	hartelijkheid.	We	willen	graag	een	levende	en	le-	
vendige	kerkgemeenschap	zijn.	Daarvoor	willen	we	graag	de	
deur	naar	buiten	open	zetten:	iedereen	is	van	harte	welkom!	
	

	
	

Hoewel	de	(burgerlijke)	gemeente	Oost	Gelre	gelegen	is	 in	een	landelijk	ge-
bied	is	het	geen	plattelandsgemeente.	Toch	ademt	het	kerkelijk	leven	wel	de	
sfeer	van	gemoedelijkheid.	De	Protestantse	Gemeente	Lichtenvoorde	omvat	
de	kern	Lichtenvoorde	 (13.000	 inwoners)	en	de	kerkdorpen	Vragender,	 Lie-
velde,	Zieuwent,	Harreveld	en	Mariënvelde	(totaal	7.000	inwoners).	
	

MEER INFORMATIE: 
Internet:	www.pkn-lichtenvoorde.nl	
Facebookpagina:	PKN	Kerk	Lichtenvoorde	
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75 JAAR BEVRIJDING 
Mevr. Gerda Brethouwer                donderdag 2 april 2020	
In	2020	is	het	75	jaar	geleden	dat	de	Tweede	Wereldoorlog	eindigde	en	in-
middels	hebben	wij	75	jaar	vrede	en	vrijheid.	De	Achterhoek	wil	dat	vieren,	
samen	met	inwoners,	organisaties	en	buren	uit	de	Duitse	grensstreek.	
	

	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

Het	Nationaal	Onderduikmuseum	 in	 Aalten	 gaat	 in	 op	 de	wijze	waarop	 de	
gewone	 burgers	 de	 oorlog	 hebben	 overleefd	 en	 beleefd,	 welke	 keuzen	 zij	
hebben	 gemaakt	 als	 het	 gaat	 om	 tolerantie,	 vrijheid,	 onderduik	 en	 verzet.	
Gerda	Brethouwer,	directeur	van	dit	museum,	geeft	aan	waarom	het	belang-
rijk	 is	niet	alleen	 te	herdenken	en	vieren	op	4	en	5	mei,	maar	de	verhalen	
van	de	burgers	te	blijven	vertellen.		
	

Vrede	en	vrijheid	zijn	kwetsbaar	en	niet	vanzelfsprekend.	Met	de	lessen	van	
het	verleden	en	de	solidariteit	van	toen	kunnen	we	kijken	hoe	we	deze	sa-
men	waarborgen	voor	de	 toekomst.	Welke	parallellen	zijn	er	en	hoe	 is	het	
gesteld	met	de	weerbaarheid	voor	de	toekomst?		
	

Toegang	gratis	(vrijwillige	bijdrage).	Koffie/thee	€	1,-		
	

U	bent	van	harte	welkom!	
	

Leiding		 Mevr.	Gerda	Brethouwer	

Locatie		 Johanneshof	

Datum		 donderdag	2	april	2020	

Tijd 	 20.00	-	22.00	uur	

Info		 	 Sjors	Tamminga,	0544	-	37	27	52,	mail:	sjors.tamminga@kpnmail.nl		



 18 

AKZ-KERKDIENSTEN 
	

Diverse	 keren	 per	 jaar	 organiseren	 we	 in	 de	 Jo-
hanneskerk	 AKZ-kerkdiensten.	 De	 afkorting	 AKZ	
staat	voor	Anders	Kerk	Zijn.	Het	‘andere’	vertaalt	
zich	 bijvoorbeeld	 in	 de	 muzikale	 medewerking	
van	 de	 eigen	 cantorij	 (in	 verschillende	 stijlen,	 al	
dan	niet	met	een	combo),	gastkoren	of	een	gos-
pelband.	Er	is	van	alles	mogelijk!	
	

Maar	ook	in	de	vormgeving	is	er	(nog)	meer	speelruimte,	zoals	vertellingen	in	
plaats	van	een	overdenking,	ruimte	voor	gesprek	en	meer	interactie,	of	meer	
medewerking	 van	 gemeenteleden.	 Al	 met	 al:	 kerkdiensten	met	méér!	 Dus	
laat	je	gewoon	verrassen!		
	

Voorbeelden	 van	AKZ-diensten	 zijn	 een	blueskerkdienst,	 dialectdienst	 in	 de	
Achterhoekse	 streektaal,	 of	 een	 Top2000	 kerkdienst.	 Uiteraard	 is	 iedereen	
ook	hier	van	harte	welkom.	De	gratis	koffie	na	afloop	hoort	er	bij!		
	
 
 
 
WISSELEXPOSITIES 
 

In	 de	 Johanneshof	 is	 ruimte	
om	 exposities	 tentoon	 te	
stellen.	 De	 invulling	 hiervan	
zal	 heel	 wisselend	 zijn.	 Ge-
zocht	wordt	naar	een	afwis-
seling	 van	 exposities	 van	
mensen	uit	eigen	kring,	kun-
stenaars	 en	 andere	 belang-
stellenden.		
	
Voor	de	actuele	invulling	verwijzen	we	naar	de	diverse	media.	Maar	het	leuk-
ste	is	natuurlijk	dat	u	zelf	van	tijd	tot	tijd	binnenwandelt	om	te	komen	kijken.	
Voor	de	exposities	zijn	een	aantal	wissellijsten,	in	eigen	beheer,	beschikbaar.	
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BEZOEK JACOBSKERK WINTERSWIJK         zondag 19 april 2020	
	
	

Na	 bezoeken	 aan	 achtereenvolgens	 de	 Joodse	 Synagoge	 in	 Enschede,	 	 de	
Rooms	Katholieke	St.	Werenfriduskerk	in	Zieuwent	en	het	Koptische	Klooster	
in	 Lievelde,	 gaan	we	dit	 seizoen	een	 ‘gewone’	PKN-kerk	bezoeken.	Hoewel	
gewoon?	De	 statige	 Jacobskerk	 op	 de	Markt	 in	Winterswijk	 heet	wel	Win-
terswijks	mooiste	erfstuk.	
	

	
	

De	kerk	 vindt	 zijn	oorsprong	omstreeks	1200	en	heeft	 sindsdien	de	nodige	
verbouwingen,	 aanpassingen	 en	 uitbreidingen	 gekend.	 Er	 is	 veel	 moois	 te	
zien,	waaronder	het	pronkstuk,	een	schildering	over	‘Het	Laatste	Oordeel’.	
De	rondleiding	op	zondag	19	april	2020	belooft	zeer	interessant	te	worden.	
Bovendien	zal	deze	afgesloten	worden	met	een	muzikale	verrassing.	
	

Vertrek		 14.30	uur	verzamelen	bij	de	Johanneshof	
	

Kosten		 €	5,-	per	persoon	
	

OPGAVE VERPLICHT! (Voor	10	april)		 	
	

Opgave		Sjors	Tamminga,	0544	-	37	27	52,	mail:	sjors.tamminga@kpnmail.nl	
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Kort overzicht programma 2019 - 2020	
 
☐	De	visie	van	Rembrandt		 	 											donderdag	17	oktober	2019	
					Dr.	Sophie	Oosterwijk		
	 											 												
☐	Kerk	voor	de	toekomst	 	 		 			woensdag	6	november	2019	
					Ds.	Hans	Hinkamp	
	
☐	Kerkproeverij	 	 	 	 		 						zondag	10	november	2019	
	
☐	Een	modern	en	vroom	leven	 		 donderdag	21	november	2019	
					Dhr.	Hans	de	Graaf	
	
☐	Christmas	Carols/Kerstzangavond	 			maandag	16	december	2019	
					Ds.	Hans	Hinkamp	
	
☐	Geloven	in	de	21e	eeuw.	Een	uitdaging!			donderdag	23	januari	2020	
					Dhr.	Andries	Knevel	
	
☐	De	toekomst	van	de	kerk	 	 	 						donderdag	6	februari	2020	
					Dhr.	Leo	Fijen		
	
☐	Gespreksmiddag	in	de	Johanneshof	 					woensdag	19	februari	2020	
	
☐	Gespreksavond	in	de	Johanneshof	 				donderdag	20	februari	2020	
	
☐	Een	diaconale	kerk	 	 	 	 											woensdag	3	maart	2020	
	
☐	Zorg	om	de	wereld	 		 	 	 							donderdag	19	maart	2020	
					Bisschop	Gerard	de	Korte	
	
☐	75	jaar	Bevrijding	 												donderdag	2	april	2020	
					Mevr.	Gerda	Brethouwer	
	
☐	Bezoek	Jacobskerk	in	Winterswijk	 	 						zondag	19	april	2020	
 

 


