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Herfst ademen 

 

Nog eenmaal vlammen de kleuren 
als om de warmte vast te houden 

van de zomer die nu in haar schulp kruipt 
voor zoveel expressie 

maar tegelijk wordt het donkerder overdag, 
en ’s avonds meer ruimte om stil te zijn. 

 

Jeanette van Osselen 
bron: scheppingvieren.nl 
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Tijd. 
Begin deze maand zat de vakantie er voor de 
meesten weer op. Als men al op vakantie ging. 
Want dat is niet iedereen gegeven. Of daar 
heeft niet iedereen behoefte aan. Vakantie. 
Afgeleid van het Latijnse woord vacare dat vrij 
zijn, leeg zijn, onbezet zijn, betekent.  
Vrij zijn spreekt voor zich. Leeg valt nog heel 

niet mee. Vaak begin je aan je vakantie nog vol van 
alles dat er was. Voor je je boeltje in de kofferbak of 
caravan had, moest er nog heel wat gebeuren. Wie 
doet de post en de planten? Wie voert de kanarie-
piet? Wie gaat langs bij moeder in het verzorgings-
huis? Maar dan komt het er eindelijk van. De voor-
deur op slot. Kinderen op de achterbank. En rijden 
maar.  

 
En voor je het weet is het ook alweer voorbij. Zelf de 
planten en post weer doen. Kanariepiet voeren en 
kooi schoonmaken. Kinderen weer naar school. Weer 
aan het werk. Einde vacare. Einde leeg zijn. En de 
vakantie? Die lijkt wel eeuwen geleden.  
 

Vacare. Vrij zijn. In de vakantie mag dat zijn:  plat op 
je rug op een handdoekje liggen. Ogen dicht. Luiste-
ren naar een muziekje (als de kinderen je die kans 
geven tenminste). Helemaal niets moeten. Boekje 
lezen als je zin hebt. Museum bezoeken misschien. Al 
die dingen doen waar je thuis niet aan toe komt. 
Omdat je thuis zo bezet bent. Omdat je thuis zo vol 
zit.  
 

Bestaat het woord vacare dan helemaal niet meer als 
je thuis bent? Is vrij zijn, leeg zijn, tijd hebben, thuis 
helemaal niet meer aan de orde? “Daar lijkt het wel 
op”, zal iemand zeggen. Of zullen heel veel iemanden 
zeggen. Van opstaan tot naar bed gaan is het pro-
gramma bepaald. Vanaf het moment dat de wekker 
afgaat, tot het moment dat je je wekker zet, ligt pre-
cies vast wat je doet. Wat je moet!  
 

Of is er ook een ander verhaal. Kan je, of beter ge-
zegd mag je “ho!” roepen. “Stop!” roepen.  Natuurlijk 
mag dat. Want al staat er iets over ‘het zweet des 
aanschijns’ waarin je je brood moet eten, er staat ook 
iets in de Bijbel over een rustdag. Een dag voor God 
en mensen. Om tijd te hebben voor andere dingen 
dan dat ‘zweet des aanschijns’. Dat zweet des aan-
schijns is in de Nieuwe Bijbelvertaling trouwens ver-
vangen door de woorden: zwoegen zul je. En in de 
Bijbel in Gewone Taal lezen we: Je hele leven lang zul 
je hard moeten werken. Blijft ploeteren. 
 

Conclusie: Hard werken is één kant van het verhaal. 
Maar uitrusten, in elk geval één dag per week, is ook 
aan de orde. Ik herinner me dat ik, in de tijd dat we 
met vier kinderen dik in de verbouwing zaten (een 
verbouwing waarbij we het merendeel zelf op ons 
bordje hadden) vaak verzuchtte: “Ik ben zó blij dat er 
een zondag is. Kan je met goed fatsoen de boel de 
boel laten en midden in de rommel even niks doen”.  
 

Over die zondag is veel te doen. Winkels wel of niet 
open bijvoorbeeld. De discussie wordt met name in 
plaatsen in de Bijbelgordel waar wij ook gewoond 
hebben  nog volop gevoerd. Met altijd weer diezelfde 
vragen. Mag je winkeliers dwingen om open te moe-
ten gaan op zondag (omdat anders de concurrent hen 
eruit werkt?). Mag je een winkelverbod waar een 
minderheid voor is opleggen aan de meerderheid die 
geen enkel bezwaar heeft tegen winkelen op zondag? 

 

Een pasklaar antwoord zal ik niet geven. Al heb ik er 
wel mijn gedachten over. Nog even dat woord va-
care.   
In het Latijnse woordenboek nog de toevoeging aan 
het eind waar staat dat het ook gebruikt wordt in de 
zin van ‘tijd hebben voor iets of iemand’. Tijd voor 
een potje voetbal. Tijd voor je vriendengroep. Tijd 
voor wat in je eigen kringetje gebeurt. 
 

Maar hopelijk ook tijd voor vrijwilligerswerk. In de 
sportkantine. In het dorp. In het verzorgingshuis. In 
de kerk. Tijd hébben voor zulke dingen betekent vaak 
tijd máken voor zulke dingen.   
 
 
 
                                                                                        
 
 
 
 
 
 
 

marja 
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Pastorpraat ds. Hinkamp  
 

‘Een goed verhaal’, dat was dit jaar het thema 
voor onze startzondag. Het is een thema om mee 
te nemen het hele seizoen door. Want als kerk 
hebben we een goed verhaal: een boodschap 

van geloof, hoop en liefde. We mogen leven in de 
vrijheid van God en dat is een heel groot goed! Het is 
en blijft de basis voor ons kerkenwerk.  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Daarbij mogen we onszelf te binnen brengen dat het 
niet zozeer is dat wij een goed verhaal hebben, maar 
dat God een goed verhaal heeft voor ons. Dat verhaal 
kreeg (letterlijk en figuurlijk) handen en voeten door 
die unieke mens aan wie wij onze naam als christe-
nen ontlenen: Jezus Christus.  
 

Zijn levensverhaal wil ons steeds weer bemoedigen, 
om op te staan. Opstaan tegen onrecht en voor de 
rechten van mensen die nu vaak minder gezien wor-
den (of niet zo gezien zijn). Maar het verhaal van 
Jezus mag ons ook helpen op te staan als we zelf zor-
gen hebben: draagkracht vinden bij God en bij elkaar. 
 

Daarom kan dat goede verhaal van God ook niet zon-
der aandacht te schenken aan de goede (en minder 
goede) verhalen van elkaar. Dat heeft te maken met 
pastoraat. Deze maand nemen we afscheid onze ker-
kelijk werker Gaatske Braam. Bijna zeven jaar hebben 
we samen het pastoraat in onze gemeente verzorgd. 
Ik wil haar van harte bedanken voor haar trouw, in-
breng en inzet. Ook heel plezierig was dat ik altijd 
met een gerust hart op vakantie kon, omdat de 
waarneming in goede handen was. Het afscheid be-
tekent ook een reorganisatie van het pastoraat. 
 

Dit is méér dan alleen een taak, opdracht, of uitda-
ging (hoe je het maar noemen wilt) voor de kerken-
raad, predikant, wijkouderlingen/wijkcoördinatoren!  

 
Natuurlijk kunt u voor vragen of een bezoek onver-
anderd een beroep op mij doen. Gewoon even laten 
weten! Daarnaast willen we zoeken naar meer (of 
andere) ontmoetingsmomenten.  Pastoraat doen we 
samen! Pastoraat is oog en oor voor elkaar.  
 

Luisteren naar elkaars zorgen en vreugden. Luisteren 
naar soms heel indrukwekkende levensverhalen.  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Zó dragen we zorg om elkaar en mogen we elkaar in  
gebed opdragen aan de Eeuwige God, die troostend 
en met bezieling ons nabij wil zijn. 
Goede verhalen zullen er dit seizoen zeker ook zijn in 
het weer heel boeiende en aansprekende programma 
van Vorming en Toerusting. Een programma met voor 
elk wat wils. Behalve luisteren naar de verhalen van 
anderen is het ook waardevol om bij de gespreks-
avonden elkaars verhalen en meningen te horen. 
 

Zo hebben we met recht een heel goed verhaal, voor 
jong en oud. Van ouderenmiddag (kom vooral eens 
een keertje kennismaken! vanaf 60+ moet dat ge-
makkelijk kunnen) tot Kindernevendienst en ook 
weer onze Kliederkerk voor de kinderen. 
 

In de AKZ-kerkdiensten (anders kerk zijn) kunnen we 
proeven van Gods goede verhaal, in soms verrassen-
de vormen. Gezien de reacties op de diensten 
(TOP2000, Jeanine La Rose, openluchtdienst met een 
luchtje) zijn deze niet aan dovemans (m/v) oren ge-
richt. We mogen daar heel blij mee zijn! Dat Gods 
goede verhaal van en naar hartenlust mag klinken en 
dat we er met elkaar veel goeds aan mogen ontle-
nen!  

Met een hartelijke groet, Hans Hinkamp 
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Afscheid 
 

Afscheid nemen is met zachte vingers wat voorbij is 
dichtdoen en verpakken in goede gedachten der her-
innering, en …  met dankbare handen meedragen al 
wat waard is niet te vergeten… 
 
Woorden uit een gedicht van Dietrich Bonhoeffer.  
Het gedicht dat de partner of familieleden kregen als 
het gedachtenisblaadje, één jaar na het overlijden 
van hun dierbare, in het bezit kwam van de nabe-
staanden.  
Het zijn de woorden die bij mij bovenkwamen toen ik 
dit stukje schreef over mijn afscheid. 
 
Zoals u in het kerkenraadsverslag in het september-
nummer van Op Weg heeft kunnen lezen is mijn con-
tract bij de Protestantse gemeente van Lichtenvoorde 
niet verlengd. 
Bijna zeven jaren mocht ik werkzaam zijn in uw ge-
meente  
Zelf kijk ik met veel ‘goede gedachten der herinne-
ring’  terug op deze periode. 
Het was bijzonder met velen een stukje mee te mo-
gen lopen op de levensweg. 
Het was fijn in lief en leed mee te kunnen leven in 
stilte, maar ook om woorden te mogen aanreiken in 
de hoop dat met die woorden het leven draaglijker 
zou worden, weer kleur zou krijgen. 
Er zijn gedichten achtergelaten zodat ze herlezen en 
eventueel gedeeld konden worden, gebeden uitgesp-
roken om kracht, om verder te kunnen na een nega-
tief bericht, na een gemis, een niet meer weten hoe 
nu verder te moeten. 
Er is gedankt voor het medeleven van mensen in de 
directe omgeving, van mensen verder weg, mensen 
als handen en voeten van God. 
Ook mocht ik levens gedenken in een afscheidsdienst 
Dankbaarheid alom, maar ook in gedachten hen die 
in mij teleurgesteld zijn. 
In deze jaren heb ik ook van u mogen leren. 
Was er verrijking over en weer tijdens gesprekken 
over bepaalde onderwerpen. 
Wat opviel was de betrokkenheid van de vele vrijwil-
ligers om samen kerk te kunnen zijn. 
Er was inzet voor datgene waar het hart lag of omdat 
het min of meer als plicht werd gezien iets voor de 
kerkgemeenschap te betekenen. 
Voor alle vrijwilligers heb ik diep respect en was het 
heel fijn om met velen te hebben mogen samenwer-
ken. 
 
 
 
 
 

 
 
Wat ik ervaren heb is het vertrouwen dat God er in je 
leven altijd bij is en daarvoor mensen gebruikt. Hier-
bij als illustratie het volgende verhaaltje:  
 
“Een jongen had een droom.  
In die droom kwam hij in een winkel. Achter de toon-
bank stond een engel.  
De jongen vroeg, wat verkoopt u zoal?  De engel ant-
woordde: Alles wat je maar wil.  
De jongen zei: dan wil ik graag het einde van oorlog, 
een schoon milieu, genoeg voedsel voor iedereen, 
geen angst meer en geen pijn.. en doe ook maar een 
portie geluk en een dosis zelfvertrouwen enne… 
Maar de engel viel hem in de rede; je hebt me geloof 
ik verkeerd begrepen. 
Wij verkopen geen vruchten, wij verkopen enkel 
zaad!” 
 
Wij zullen zelf in beweging moeten komen om dat 
wat God gezaaid heeft in zijn verhalen, tot wasdom te 
laten komen. 
Hopelijk heb ik daar een steentje aan bij mogen dra-
gen.  
 
                                                                     Gaatske Braam 
 
 

Afscheid Gaatske Braam 
 
Op zondag 6 oktober 2019 nemen wij afscheid van 
onze kerkelijk werker mevr. Gaatske Braam – Post-
humus. Vanaf 1 november 2012 is zij verbonden aan 
onze kerkgemeenschap en werkzaam geweest in het 
pastoraat. 
 

De kerkenraad nodigt u van harte uit om aanwezig te 
zijn bij de voorafgaande kerkdienst, waarin zij zelf zal 
voorgaan. Deze dienst zal plaatsvinden om 10.00 uur, 
in de Johanneskerk aan de Rentenierstraat 9 in Lich-
tenvoorde. 
 

Na de dienst is er de gelegenheid om, onder het ge-
not van een kopje koffie, haar te bedanken voor haar 
trouwe inzet en inbreng in onze kerkgemeenschap. 
 
Namens de kerkenraad,  
 
 Sjors Tamminga, voorzitter 
 Rinus te Kronnie, scriba 
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Verjaardagen 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
01 oktober Mevrouw W.J.Scholten-Prinsen 
   Rapenburgsestraat 33-104 
   7131 CW Lichtenvoorde 
   84 jaar 
02 oktober Mevrouw J.H. Wesselink-te Kronnie 
   Nieuwe Maat 2 
   7131 EL Lichtenvoorde 
   89 jaar 
04 oktober Mevrouw A.L.T. Hofman-Dolstra 
   Weijenborgerdijk 51F 
   7131 NP Lichtenvoorde 
   79 jaar 
06 oktober De heer A. Groeneweg 
   Hellerweg 3A 
   7136 KS Zieuwent 
   75 jaar 
08 oktober De heer A.J. Hengeveld  
   Franciscanerhof 9 
   7131  CH Lichtenvoorde 
   80 jaar 
09 oktober Mevrouw B.G.W. te Paske-Prinsen 
   Oude Winterswijkseweg 20 
   7134 PG Vragender 
   83 jaar 
10 oktober Mevrouw G. Stronks-Oblink 
   Kamperweg 20 
   7137 PA Lievelde 
   83 jaar 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

11 oktober De heer E.J. Helmink 
   Gebr. Ketteringstraat  16 
   7131 NM Lichtenvoorde 
   93 jaar 
19 oktober Mevrouw J.H. Eskes-Jansen 
   Esdoornstraat 6 
   7131 BL Lichtenvoorde 
   87 jaar 
25 oktober De heer G. Bosman 
   Händelstraat 2 
   7131 LD Lichtenvoorde 
   79 jaar 
28 oktober De heer J. Maters 
   Patronaatsstraat 20-02 
   7131 CG Lichtenvoorde 
   96 jaar 
  Mevrouw A.J. Tamminga-Verwer
   Diepenbrockstraat 13 
   7132 AM Lichtenvoorde 
   78 jaar 
  Mevrouw A. Kluivers-Loos 
   Rosveld 8 
   7131 SW Lichtenvoorde 
   75 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 gemeen-
te, in de vorm van een kaartje of telefoontje, zal ze-
ker welkom zijn. 
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Gebed van de maand 
In deze rubriek altijd een bijzonder gebed. Deze keer 
een gebed uit de liturgiekrant ter ondersteuning van 
de Vredesweek. Omdat vrede kwetsbaar is en een 
blijvende bron van zorg. 
 
Goede God, Geef vrede 
aan al uw mensen 
die in onze samenleving 
niet mee kunnen komen 
door armoede of eenzaamheid 
door werkdruk of ziekte 

 

Laat ons mensen zijn om hen heen 
als bondgenoten  
en stemversterkers van Uw Stem 
voor een menswaardig bestaan 
voor allen 
en leer ons telkens opnieuw 
oog en oor te hebben 
voor wat mensen kleineert 

 

Wees ook met uw mensen 
In onze kring en daarbuiten 
als ziekte of dood hen treft 
Wees ook hun geliefden nabij 
en laat ons hen nabij zijn 
Daarom bidden wij: 
Laat uw mensen niet los… 

 

Goede God, laat Uw Geest van Vrede waaien 
tot in de verste uithoeken van deze aarde 
Beziel uw mensen steeds opnieuw 
om grenzen over te steken 
grenzen te verleggen 
grenzen te laten vervagen 

 

Maak ruimte in ons hart 
en ruimte in deze wereld 
Dat vrede en recht 
liefde en trouw 
ons gedeeld verlangen mag zijn 

 

Daarom bidden wij: 
Laat ons niet los 
Ga met ons mee 
op onze levensweg 
als Reisgenoot 
die grenzen doorbreekt 
Moge het zo zijn 

bron: paxvoorvrede.nl 

 
 
 

 
 
 
 

Een heel gewone man 
 

Een heel gewone man, 
liep zomaar door de straten. 

Een ieder die Hem zag, 
kon zomaar met hem praten. 

Toch was Hij niet gewoon. 
Men zei: Hij is Gods Zoon 

 

De blinden liet Hij zien. 
Verlamden liet Hij weer lopen. 

Een ieder die Hij genas 
ervoer wie Hij werk´lijk was. 

Oprecht en zo gewoon 
een toonbeeld van Gods Zoon. 

 

Hij stierf aan ´t kruis, 
stond op uit het graf, 

nam daarmee onze zonden af 
Die heel gewone man, 

loopt niet meer door de straten 
Maar een ieder die het wil, 

kan toch nog met hem praten. 
 

Cobie Verheij-de Peuter  
(uit: Licht Verlangen) 

www.gedichtensite.nl 
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De diaconie heeft de volgende organisatie 
ondersteund: 
 
Stichting Prinses Máxima Centrum Foundation 
Jaarlijks krijgen ongeveer 600 kinderen in 
Nederland kanker. Nog steeds overlijdt één op 
de vier kinderen met kanker aan deze ziekte. 
Daarom namen ouders en zorgprofessionals 

meer dan tien jaar geleden het initiatief voor één 
nationaal kinderoncologisch centrum. Dat initiatief is 
uitgemond in het Prinses Máxima Centrum voor 
kinderoncologie. Een uniek centrum waar alle hoog 
complexe zorg en research voor kinderen met kanker 
bij elkaar komt. 

In het Prinses Máxima Centrum is alle hoog complexe 
zorg en research van de kinderoncologie 
geconcentreerd. Met als missie: ieder kind met 
kanker genezen, met optimale kwaliteit van leven. 
Nauwe samenwerking tussen zorg en research zal 
leiden tot meer genezing van kinderen met kanker. 
Met minder nadelige effecten op latere leeftijd. Het 
Prinses Máxima Centrum begon als eigen organisatie 
met het verlenen van zorg aan kinderen met 
bepaalde vormen van kanker in het najaar van 2014. 
Dat gebeurde vanaf eigen afdelingen in het 
Wilhelmina Kinderziekenhuis. In 2016 begon de bouw 
van het centrum tegenover het  ziekenhuis in 
Utrecht. Op 18 mei 2018 werd het nieuwe gebouw in 
gebruik genomen door de eerste patiënten.  

Kinderen in het Prinses Máxima Centrum hebben te 
maken met een levensbedreigende ziekte en 
ingrijpende behandelingen. Ondanks de intensieve 
veranderingen in hun leven én dat van hun gezin, 
wordt er binnen het Máxima voor gezorgd dat ‘het 
dagelijks leven’ en de ontwikkeling van de kinderen 
zoveel mogelijk door kan gaan.  

Het gebouw is samen met kinderen en ouders 
speciaal ontworpen en ingericht met kind & 
ontwikkeling als uitgangspunt. Zo zijn alle 
opnamekamers voorzien van een eigen ouderverblijf, 
zodat ouders altijd bij hun kind kunnen zijn, dag en 
nacht. Andere faciliteiten zijn onder andere een 
gaming room, een science & discovery center, een 
theater, atelier, educatieve voorzieningen, 
stilteruimtes, een sportruimte en verschillende 
tuinen. Daarnaast is er een activiteitenaanbod voor 
kinderen die een behandeling ondergaan. Hiermee 
worden ontmoetingen tussen kinderen onderling 
gefaciliteerd, maar ook ontmoetingen met familie en 
vriendjes. 
 
 
 
 
 

Deurcollectes oktober 
 
6 okt. Kerk en Israel (PKN) 
Israël zondag – Leren door ontmoeting en dialoog 
Voor de Protestantse Kerk is de relatie met Israël een 
essentieel element van de eigen identiteit. De Protes-
tantse Kerk onderstreept de verbondenheid met het 
volk Israël en ondersteunt daarom het gesprek met 
en over onze Joodse wortels in plaatselijke gemeen-
ten met inspiratiematerialen, ontmoetings- en net-
werkdagen en het tijdschrift Kerk & Israël Onderweg. 
In 2019 ondersteunen we samen met het Centraal 
Joods Overleg het werk in Nes Ammim, een interna-
tionale christelijke gemeenschap in Israël gericht op 
ontmoeting en dialoog. Ook is er nieuw gespreks- 
materiaal gemaakt voor gemeenten, De Uitdaging, 
waarin christenen worden uitgedaagd om lessen te 
leren uit de dialoog met joden. Met uw steun via 
deze collecte maakt u al deze activiteiten mogelijk. 
 
13 okt. Werelddiaconaat (KIA) 
Wereldvoedseldag 16 oktober 
 – Bendejongeren opgeleid tot topkok in Colombia 
In de sloppenwijken van Bogotá houden drugsgeweld 
en zware criminaliteit jongeren volledig in de greep. 
Kerk in Actie brengt daar met een ambitieus project 
verandering in. In één van de gevaarlijkste wijken van 
de stad zijn we een kookschool annex restaurant 
gestart. Zestig kansarme jongeren worden er opge-
leid tot chef-kok en leren hoogwaardige en gezonde 
gerechten te bereiden met producten van boeren uit 
de omgeving. Inmiddels is in de Colombiaanse stad 
Cali een tweede kookschool geopend. Op beide loca-
ties worden er in totaal 180 jongeren opgeleid. Geef 
met behulp van uw gift kwetsbare jongeren de kans 
van hun leven om niet in de criminaliteit verzeild te 
raken! 
www.kerkinactie.nl/kookscholencolombia 
 
20 okt. NBG 
 
27 okt. Gebouwen 
 
Opbrengsten deurcollectes augustus 
04 aug.  Energie     €   38,00   
11 aug.  Wereld diaconaat (KIA)    €   56,90   
18 aug.    Openluchtdienst       € 344,95  
25 aug.    Onderhoud gebouwen   €   44,65 
 

Namens de diaconie, 
André Koskamp 

 

http://www.kerkinactie.nl/kookscholencolombia
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DE VISIE VAN REMBRANDT 

DOOR  Dr. Sophie Oosterwijk 
op donderdag 17 oktober 2019 
 

Het jaar 2019 is het jaar van Rembrandt, met 
veel tentoonstellingen over deze belangrijke 
kunstenaar die naast portretten ook veel ‘histo-
riestukken’ 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 schilderijen 
vaak een moralistische boodschap uitdragen. 

Historiestukken 
laten meestal 
verhalen uit de 
Bijbel zien, 
maar ook de 
klassieke oud-
heid en de 
mythologie 
waren favorie-
te onderwer-
pen. 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 historieschilder 
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 lezin-
gen 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      

 

 

 
 

 
Kort overzicht 
Programma V&T 2019-2020 
 
• donderdag 17 oktober : dr. Sofie Oosterwijk 

de visie van Rembrandt 

 

• woensdag 6 november: ds. Hans Hinkamp 
kerk voor de toekomst 

 

• zondag 10 november 
kerkproeverij 

 

• donderdag 21 november: de heer Hans de Graaf 
een modern en vroom leven 

 

• maandag 16 december: ds. Hans Hinkamp 
christmas carols/zangavond 

 

• donderdag 23 januari: de heer Andries Knevel 
geloven in de 21e eeuw. Een uitdaging! 

 

• donderdag 6 februari: de heer Leo Fijen 
de toekomst van de kerk 

 

• woensdag 19 februari 
gespreksmiddag in de Johanneshof 

 

• donderdag 20 februari 
gespreksavond in de Johanneshof 

 

• woensdag 3 maart 
een diaconale kerk 

 

• donderdag 19 maart: bisschop Gerard de Korte 
zorg om de wereld 

 

• donderdag 2 april: mevrouw Gerda Brethouwer 
75 jaar bevrijding 

 

• zondag 19 april 
bezoek Jacobskerk in Winterswijk 

  

 



9 

 

 

Bijbelzondag op 20 oktober: Ik wens jou... 
 

Ieder jaar staan we één keer nadrukkelijk stil bij 
de waarde en het belang van goede Bijbelverta-
lingen. Dit doen we in een bijzondere dienst, met 
medewerking van plaatselijke vrijwilligers van 

het Nederlands Bijbelgenootschap.  
 

Ieder jaar staan we, in de regel de eerste zondag van 
oktober, stil bij de bijzondere en de onopgeefbare 
verbondenheid van de kerk met Israël.  
 

 
 

Dit jaar gaan we deze beide gegevens met elkaar 
combineren. Want we putten, kerk en Israël, uit de-
zelfde bron en delen samen de woorden van de Ten-
ach, die wij in de kerk kennen als het oude (of eerste) 
testament. In het nieuwe testament lezen we verha-
len over Jezus en het ontstaan van de eerste christe-
lijke gemeenten. 
 

Op zondag 20 oktober, om 10.00 uur, vieren we in 
één dienst Bijbelzondag en Israëlzondag. Dit doen we 
met Jiddische muziek met het combo van Johan 
Meerdink. De cantorij neemt ons mee met de zang 
van Joodse liederen.  
 

 
 

‘Ik wens jou …’ is het thema van Bijbelzondag 2019, 
mede gebaseerd op de groet van Paulus in de Romei-
nenbrief (Romeinen 1:1-7). Vanuit de Bijbel kun je 
elkaar bemoedigen, tot steun zijn en het beste wen-
sen. Want de Bijbel is goed nieuws om door te geven.  
 

In de woorden uit Psalm 122 horen we een andere 
wens: ‘Om het huis van de HEER, onze God, wens ik 
je al het goede’. Maar was is dat eigenlijk: ‘wensen’? 
En wat is ‘het goede’? Kom daarvoor (en natuurlijk 
voor de mooie liederen en muziek!) naar de Johan-
neshof. Iedereen is van harte welkom!  

Kerkproeverij 2019 – Heel de kerk bakt! 
 

Zondag 10 november organiseert de Johanneskerk 
weer de Kerkproeverij. Een mooie gelegenheid om 
eens iemand uit te nodigen voor een bezoek aan 
onze kerk.  
 
Deze keer is het thema: Heel de kerk bakt, echte lief-
de proef je! Een mooie verwoording in de breedste 
zin van het woord.  
 

 
 

Na de dienst staat er namelijk een tafel vol eigenge-
bakken taarten klaar. Met liefde bereid, en dat proef 
je. Oprechte (naasten) liefde proef je ook, dat kun je 
voelen. Dat hoeven geen grote taarten, ik bedoel, 
gebaren te zijn. Natuurlijk komt ds. Hinkamp die och-
tend met een toepasselijke preek, dat is gesneden 
koek voor onze dominee! De muzikale kers op de 
taart wordt verzorgd door het welbekende Kleinkoor 
Second Edition. De officiële uitnodiging voor deze 
bijzondere kerkdienst ontvangt u uiteraard nog. 
 

Laat je (naasten) liefde zien, nodig iemand uit en kom 
kijken wat de Johanneskerk ervan gebakken heeft! 
Wil je zelf graag een taartje bijdragen? Meld je dan 
even bij Trudy de Jongh trudydejongh@gmail.com 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:trudydejongh@gmail.com
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Geleuf ’t no maor 
 
'n Stuksken van niks'    
   
Ik zeg 't ow dreks maor, dit is een stuksken van niks. 
A'j neet in de stemming bunt veur een stuksken waor 
'j  bi-j mot naoodenken dan mo'j 't eerste deel maor  
ovverslaon en drek an 't tweede beginnen, dat bunt 
namelek twee humoristische gebeurtenissen in de 
kerke.  
 
Ik heb last van een 'writersblock' of  in 't plat: ik zol 
neet wetten waor ik ovver zol motten schrieven. Op 't 
moment a'k dit schrieve, he'k nog een paar dage va-
kantie, dus ik denke dat  mienen kop ok nog in de 
vakantie-modus steet. 't Mooie weer dut der ok gin 
good an um der 's uutgebreid veur te gaon zitten, en 
een stuksken met enege diepgang te schrieven.  't 
Verstand wordt ow jo dunne met dizze tempera-
turen. 
Noo kan ik natuurlek wal wat ovver vrogger klassi-
neern of ovver den dreugen heiten zommer of zo, 
maor ik vinne dat een stuksken in 't KerkVenster ok 
wat met de kerke, 't geleuf  of met menseleke zaken 
te maken mot hebben. Anders kö'j ok wal veur de 
'Moespot' schrieven.  
't Hooft  natuurlek neet altied hoogdravend en seri-
eus te waen,  humor past ok prima in de kerke. Star-
ker nog: elke gemeenschap hef in miene ogen humor 
en zelfreflectie neudeg.mmmmmmmmmmmmmmm   
I-j mot ow eigen beperkingen onderkennen en daor 
de humor maor van inzeen. A'j 
dat neet könt dan gaot mensen 
egals met de beschuldegende 
vinger naor een ander wiezen, 
zonder dat ze zichzelf 's veur 't 
lechte holdt.  Kennelek is dat iets 
van alle tieden, want Jezus had 't 
ok al ovver den splinter in an-
dermans oge en de balk in ow 
eigen oge. In 't plat zolle wi-j 
misschien zeggen: 'n bret veur de 
kop.' 
Sommige presidenten en popu-
listen hebt daor ok last van.  
Maor ok rond de kerke bunt der 
groepen wiet meent dat ze eur 
geliek mot halen, deur te wiezen 
wat de kerkenraod, de kerkle-
den, dominees neet good doot. Inderdaod de kerk-
gemeenschap besteet uut ne hele groep mensen met 
allemaole eure menseleke beperkingen.  I-j hooft 't 
natuurlek ok neet altied der met eens te waen, dee 
vri-jheid  hebbe wi-j.  I-j könt ow mening laoten 
heurn, ok prima . Maor um noo egals te wiezen wat 
anderen fout doot is wal lekker makkelek en ok neet 

relevant. Uutendeleke hef niemand de wiesheid in 
pacht, zeker neet at 't ovver de toekomst geet.  Noo 
kö'j net as sommige presidenten en populisten doon 
en de problemen deurschoeven naor de volgende 
generatie, maor da's mooi makkelek en ok neet eer-
lek. Ok in onze kerkgemeenschap kö'j de ogen neet 
sluten veur de komst.  In 't blad 'Petrus' las ik twee 
artikelen waor ik ok twee zinssnede's uut wil halen:  
'De kerk moet zich niet uitsluitend richten op behoud 
van wat we nu hebben.'  
'We gaan niet investeren in stenen maar in mensen.' 
Zo, noo he'w 't serieuze gedeelte ehad, zeet maor 
wa'j der met doot. 
 En noo gao'w ovver op 't humoristische deel. 
 
Ik bun al 's ne  horte diaken ewest  en dan most i-j ok 
wal 's helpen met 't Aovendmaol.  In 't Oosten mot 
der dan altied enen diaken samen met de predikant 
achter de taofel staon um de bekers af te poetsen en 
weer te vullen. I-j staot daor 'n betjen te kiek, zo veur 
in de kerke want a'j beveurbeeld knooit, kan dat de 
hele kerke zeen . 
Noo had ik net ne olderling met volle bekers weer de 
kerke in-estuurd ton hee al weer terugge kwam. Ik 
trokke de wenkbrauwen al wat op, want den beker 
kon nog neet läög waen. 
Too at hee dichte bi-j de taofel was, slissen hee zo 
zachjes tussen de tande :  
'Dizzen wien is neet good'  Ik schrok mien een onge-
luk want de halve kerke had al van dizzen wien wat 
ehad.  
 

Maor gelukkeg, an de wien zelf mankeern niks, maor 
toen ik in de beker kekke, lag daor ne dikken brom-
vlege in.  As ne motorboot met ne buutenbaordmo-
tor draejen den brommert rundjes deur de wien . 
Onder’t endgebed verbeelden ik mien da'k dee vlege 
nog heurn brommen. 
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As diaken mos ik ok al 's met ne deupdienst liturgiën 
uutdelen in de Olde Helena. 't Was nog vrog want der 
was nog maor 'n man of 30 in de kerke. Ik stonne an 
de markt-kante, toen daor een wat older stel an 
kump waorvan dudelek was dat ze veur 't eerste in 
dizze kerke kwammen. Noo gebeurd dat natuurlek 
wal vaker, en zeker met ne deupdienst.  
Toen ik ze ne liturgie wol gevven, bekek  mien den 
man van top tut teen en zae toen  zo schampereg: 
'Zo, dus i-j bunt hier kerkmeister' Den man kennen 
maor één soort volume, en dat was hard. dus 't klonk 
de hele kerke deur.  Wal tweedarde deel van de 
anwezegen draejden zich umme, um  te kieken wee 
at der mi-j veur kerkmeister had versletten. De ande-
re aanwezegen mossen  't ok wal eheurd hebben, 
maor dee wollen zich neet drek ummedraejen. 
To zeg den man weer keihard: 'Veur at dat spul hier 
begunt mot miene vrouwe eerst nog pissen, kan dat 
hier?' Noo konnen ok de andere anwezegen niet 
meer stoïcijns veur zich uut kieken,  en mossen toch 
ok 's zeen welke vrouwe hoge nood had, en nog 
meer, welken man dat dat zo hard deur de kerke 
menen te motten schreeuwen. Ik fluustern dat ze in 
Elim wal terecht kon, en daor poddeken ze dwars 
deur de kerke. Ondertussen blef den man met mien 
praoten .Hee had 't aover zien dochter, wiet met ne 
Aaltensen was etrouwd en dee leten  vadage eur  
kind deupen. Ze kwammen zelf neet uut Aalten,  ma-
or dat ha'k al begreppen. De hele kerke kon metluus-
tern en dat deden ze dan ok. 
Toen endeleke de deur an de andere kante van de 
kerke los ging, kwam zien vrouwe der weer an. Noo 
zetten den man wat volume betreft nog een extra 
tandjen bi-j en  bulken hee letterlek : 'Bu’j klaor?'   Ze 
knikken en toen wissen ok alle anwezegen dat de 
dienst wat dat betreft kon beginnen. 
 
Ik zei jo al: 't Is een stuksken van niks. Een serieus 
gedeelte en een humoristisch deel wat neet ens bi-j 
mekare past, maor met enen moraal. Zeet de humor, 
maor holdt ok owzelf en ow eigen mening geregeld 
kritisch veur 't lechte ( en dan neet alleen bi-j geliek-
gezinden) en zeet ok ow eigen beperkingen, kö’j la-
chen.  
Ik belovve ow da'k der volgende kere weer meer 
wark van zal maken. 
 
 
                                                                     Jan van Eerden 
 
 
 
 
 
 
 

Herfst ademen 
 

Nog eenmaal vlammen de kleuren 
als om de warmte vast te houden 

van de zomer die nu in haar schulp kruipt 
voor zoveel expressie 

maar tegelijk wordt het donkerder overdag, 
en ’s avonds meer ruimte om stil te zijn. 

 

 

 
 

De wereld om ons heen 
maar ook wijzelf 

beleven de overgang naar de herfst 
als een herademen, 
wind door je haar, 

gedachten ordenen 
en soms als de storm is gaan liggen, 

weer zien waar het om gaat. 
 

Gezegend zijn we met de seizoenen 
van hogerhand ons toebedeeld 

om ons te spiegelen, binnen en buiten, 
knielen en zaaien, oogsten en danken, 

leven als de seizoenen is 
steeds opnieuw lucht krijgen 

van Gods schepping. 
 

Jeanette van Osselen 
bron: scheppingvieren.nl 
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Werkgroep Lichtenvoorde – Herold 

32 jaar verbonden in geloof en vriendschap 
 

 
 
 
Donderdagmorgen 19 september begon het weekend 
naar onze partnergemeente in Herold (Ertsgebergte). 
De groep bestond deze keer uit 12 personen. Bert en 
Geeske Baarsma gingen voor de eerste keer mee. 
Zoals altijd was er in Herold weer een warme en per-
soonlijke ontvangst met natuurlijk ook de bekende 
"Kaffee und Kuchen" . De avond werd, al dan niet 
gezamenlijk, doorgebracht in de gastgezinnen. 
 
Het programma voor het weekend was beperkt ge-
houden, ook in verband met de festiviteiten rond de 
kerkwijding. Er was daardoor veel tijd voor persoon-
lijke gesprekken met de gastgezinnen en de groep.  
Vrijdagmiddag brachten we als groep een bezoek aan 
de Markus Röhling Stollen, een stilgelegde mijn. 
Voorzien van helm en cape ging het in een treintje in 
de berg. Na 600 meter gingen we met de gids te voet 
verder.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
In dit bergwerk werd vroeger zilver en kobalt gewon-
nen. De belangrijkste klant voor het kobalt was Ne-
derland voor... delfts blauw. Na de 2de WO hebben 
de Russische bezetters de mijn nog onderzocht of er 
uranium te vinden was. Dit bleek niet zo te zijn. Na de 
thuisreis kwamen we bij elkaar in de kerk waar domi-
nee Mechteld Glöckner een overdenking hield, met 
als rode draad de milieuproblematiek.   
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Daarna kregen we in de gemeentezaal een fotopre-
sentatie te zien van 550 jaar Thum-Herold.  
Na het avondeten hebben wij onze gastgezinnen 
laten genieten van de video over het bloemencorso 
van dit jaar. Daarna hebben wij de Lichtenvoorde-
Herolder versie van het spel Dixit gespeeld, wat soms 
veel hilariteit opleverde. We sloten de avond af met 
het zingen van een lied uit het Nederlands Duitse 
liedboek. 
 

 
 
Ook de zaterdagmorgen was voor vrije besteding. In 
de middag werd een rit gemaakt met de stoomtrein, 
de “de Preβnitztalbahn”. De rit ging van Steinbach 
naar Jöhstadt. Vanaf Jöhstadt hebben we een wan-
deltocht gemaakt richting het station Schlössel om 
daar de trein terug te nemen. Helaas… de stoomlok 
had problemen en reed niet. Dankzij enkele hulp-
vaardige mensen uit Schlössel werden onze chauf-
feurs teruggebracht naar de auto’s, zowat wij weer 
huiswaarts konden.  
 

 
 
’s Avonds was er in een volle kerk in Herold een 
"Heimatavond". Het thema was het verdwijnen van 
de winkels, cafés en restaurants uit Herold. De pre-
sentaties werden afgewisseld met gedichten en lied-
jes uit het Ertsgebergte. Dominee Glöckner hield nog 
een korte overdenking over rijkdom van het leven. 
 
 
 

Zondagmorgen was de kerkdienst, die in het teken 
stond van 155 jaar kerkwijding.  Verder was er doop 
en waren kinderen uitgenodigd om hun doop te her-
denken.  
In haar preek stond dominee Glöckner stil bij de 
grondsteen van de kerk en werd door aanwezigen in 
de kerk een “levende” kerk gebouwd. 

 
 
Aan het eind van de kerkdienst brachten wij vanuit 
Lichtenvoorde de groeten en felicitaties over aan de 
kerkgemeente in verband met 155 jaar kerkwijding 
en aan dominee Glöckner in verband met haar vijf 
jarig jubileum als dominee in Herold.  
De groeten werden afgesloten met het volgende 
gedicht: 

 

Es ist Sonntag, welch ein Glück. 
Gott gibt ihn mir in einem Stück; 

Zum Beten und zum Kräfte sammeln, 
nicht, um nur herum zu gammeln. 

Auch darf ich zur Kirche gehen, 
als Christ die Gnade Gottes sehen 

und hören auf die Predigt fein. 
Sie soll mir zum Segen sein. 

Gestärkt tret´ ich den Heimweg an. 
Es ist Sonntag und ich freu mich dran. 
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Na afloop van de dienst was er weer koffie met wat 
lekkers. Hierna was het officiële programma van ons 
bezoek afgelopen en kon de thuisreis aanvaard wor-
den. 
 
Een reactie van Bert en Geeske Baarsma over hun 
eerste bezoek aan Herold. 
 
“Toen we aankwamen en alle gastgezinnen aanwezig 
waren, stapten we in een warm bad. 
Van beide kanten was iedereen hartelijk en erg blij 
om elkaar na een jaar weer te zien. 
De warme band van de groep Herold en Lichtenvoor-
de was zeer zicht- en voelbaar. 
Wij zijn ontzettend blij dat we met deze groep mee 
mochten en kijken uit naar volgend jaar om de groep 
in Lichtenvoorde te mogen ontvangen.” 
 
 

 

 Hebt u interesse in de werkgroep neem dan contact   
 op met een van de werkgroep leden. In Herold zijn  
 nog mensen die graag mee willen doen in de  
 contacten.  
 

 
Namens de werkgroep  

Hans Tornij 
 
 
 

 
Oproep Diaconie 
 
Wij zijn op zoek naar versterking! 
Wij zoeken iemand die de geldstroom van de diaco-
nie wil bewaken. Dat doet Jeroen (samen met onder 
andere Frits van Lochem) al jaren maar… 
Jeroen heeft aangegeven te willen stoppen wanneer 
zijn termijn er op zit. Dat duurt gelukkig nog twee 
jaar, maar wij willen nu al graag een oproep doen om 
iemand te vinden die al vast met hem kan meekijken. 
De bedoeling is namelijk dat degene de taak van Je-
roen overneemt. 
Daarvoor hoef je beslist geen financiële achtergrond 
te hebben! Maar uiteraard wel interesse in deze taak. 
Mocht u denken: dat zou ik wel willen (maar kan ik 
dat wel/wat houdt het precies in/waar kan ik infor-
matie krijgen?) neem dan gerust contact op met het 
secretariaat van de diaconie: Hillie Ikink, Hollandse 
Schans 5, 7137 MT Lievelde, telefoon 37 73 00 of 
spreek een diaken aan. 
U bent van harte welkom! 
 
                                                                           De diaconie 
 

Techniek in de kerk 
 

Je zou het misschien niet zeggen maar in een kerk zit 
heel wat meer techniek dan je zo op het eerste ge-
zicht zou verwachten. We mogen best een beetje 
trots zijn op de goede mogelijkheden en voorzienin-
gen in onze kerk en de Johanneshof.  
 

Kerkdiensten kunnen bekeken en teruggekeken wor-
den op kerkdienstgemist.nl. In de kerk is de tekst (en 
notenschrift) voor de samenzang te zien op het 
scherm. De overdenking wordt regelmatig onder-
steund met afbeeldingen. Soms kan er gekeken wor-
den naar een video of klinkt er een luisterliedje. Al-
lemaal mooie middelen die erg gewaardeerd worden. 
 

 
 

Ook in de Johanneshof zijn er goede voorzieningen. 
Gebruikers kunnen gebruik maken van (draadloos) 
internet in de Johanneshof (eerst wel even de wifi-
code opvragen bij de beheerder).  
Bij lezingen zorgen de beheerders dat er een scherm, 
laptop en beamer klaar staat. Sprekers maken er 
dankbaar gebruik van. Wat zou een lezing over schil-
derijen van Rembrandt zijn zonder beelden! 
 

Maar al deze mooie (en tegenwoordig onmisbare)  
voorzieningen zijn er niet vanzelf. Daarom een op-
roep: we zijn op zoek naar iemand (of meerdere per-
sonen) die wil zorgen dat alles soepel blijft draaien. 
Dit betekent van tijd tot tijd de laptops controleren 
op updates en het onderhouden van de techniek.  
 

 
 

Daarnaast is er bij de kerkdiensten waarin ik niet zelf 
voorga meestal geen ondersteuning middels de bea-
mer. Een ‘beamteam’ zou hier verandering in kunnen 
brengen. Dit kan ook een ondersteuning zijn voor de 
keren dat ik wél zelf de voorganger ben.  
 

Heb je interesse, of wil je er meer over weten? Laat 
het mij dan even weten. Oh ja, voor onze website 
zoeken we ook nog een ‘webmaster’. 
 

Hans Hinkamp 
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Protestantse  Vrijwilligers Groep 
                         
Op maandagmiddag 16 september waren er weer 
vele trouwe en nieuwe bezoekers  gekomen om onze 
eerste  middag na de vakantie  te bezoeken. Voor 
onze PVG-medewerkers is dat altijd een prettig begin. 
Mevrouw De Bruijn opende de middag met het lezen 
van  Sefanja 3 :  “God in ons midden” 
Daarna  zongen we samen een lied. 
 
Hierna kwam onze gastspreekster uit Nunspeet zich 
voorstellen:  mevrouw Jotte, verhalenvertelster van 
theater “’t Huller – End” uit Nunspeet. Verkleed in 
een prachtige outfit met hoed uit de goede oude tijd.  

Deze oud- onderwijzeres en nu verhalenvertelster 
kan met veel  passie en plezier vertellen. Ze nam ons 
mee in haar boeiende vertellingen die zich in het 
verleden op de Veluwe afspeelden. Haar eerste ver-
haal ging over het daglonerspaar Bart en Gaartje.  
Prachtig hoe zij vol humor hun leven voor ons uit-
beeldde. Dagloners kregen alleen geld wanneer er 
werk was bij de boeren.  Maar na de drukke periode 
werden ze werkloos en moesten ze proberen hun 
gezinnen van het nodige voedsel te voorzien. Dat was 
geen eenvoudige opgave. Ze konden  heel goed met 
weinig toe en hadden vaak ook een geit die wat melk 
gaf en een groentetuintje.  Ze waren vindingrijk en 
zaten ’s zondags weer keurig gekleed in de kerk. De 
dominee kwam af en toe op bezoek om het één en 
ander te vragen. Waarom waste Gaartje de koe? Dat 
vond hij  niet normaal, dat kon niet: het was afgode-
rij.  Maar het werd gedaan omdat de  koe zo meer 
geld opbracht.  Ook zei de dominee dat de kerkgan-
gers, na de soms lange dienst, niet in de tuin rondom 
de kerk mochten plassen. Nee een gemakkelijk leven 
hadden ze niet.   
 
Veel hilarische verhalen over de voorbije tijd. Bij onze 
aanwezigen waren ook veel reacties te horen van 
even zovele herinneringen.  
Bij een bijzonder groot project, zoals de aanleg van 
elektriciteit, waren de mensen erg achterdochtig. 

Veel te duur en het ging zonder toch ook  heel goed!  
Een belangrijke beslissing werd  
graag vooruit geschoven. De buren hoefden het   
niet, dan doen wij het ook niet! Alles wat nieuw was 
wekte argwaan op. Stel dat de monteur op zondag 
zou moeten werken als er een storing was. Dat was 
onmogelijk!! 
Intussen was het voor ons tijd om een kopje thee of 
koffie in te schenken. Vooral voor mevrouw Jotte die 
al zo lang aan het woord was. 
 
Na de pauze kwam er weer een mooi nieuw verhaal. 
Dit ging over een molenaar die een huwbare dochter 
had. Iedereen lonkte naar zo’n goede rijke bruid. Een 
molenaar was zeker niet arm want hij kreeg als belo-
ning voor iedere klant die hij hielp een schep meel. 
De maat van de schep was voorgeschreven. Er viel 
vaak wat op de grond omdat de schep zo vol mogelijk 
werd gedaan. Later pakte hij de bezem en werd dit 
opgeveegd en bij de rest gedaan. Zo ging dat vroeger! 
Alle kleine beetjes maakten een grote hoop. Wat de 
molenaar niet wist was dat zijn dochter al een vriend 
had: een schaapherder. Zij had dit  niet durven te 
vertellen want dit zou haar vader nooit goed vinden. 
Maar liefde laat zich niet dwingen en er kwam een 
prachtig verhaal hoe dat was gegaan. Een boeren-
zoon die wel rijk genoeg was zou wel weten hoe haar 
te bemachtigen. Tijdens een folklore oogstfeest wer-
den de twee mannen getest. Een heel verhaal… maar 
de schaapherder kwam als winnaar uit de bus.  
De vader had er mee ingestemd dat de winnaar zijn 
dochter mocht trouwen. Gelukkig voor haar en voor 
de luisteraars die de opluchting mee voelden : Eind 
goed al goed. 
Wat hebben we genoten van deze prachtige oude 
verhalen die mevrouw Jotte zo boeiend kon vertellen. 
Ook waren er nog verschillende kaarten te koop die 
door haar gemaakt waren.     
Mevrouw De Bruijn bedankte haar hartelijk en over-
handigde haar een welverdiende enveloppe met in-
houd. Ook de aanwezigen wenste zij wel thuis en 
hoopte iedereen op de volgende  PVG-middag weer 
te zien.  
 
         Namens alle medewerkers een hartelijke groet, 
                                                         Annie Bosman 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Eerstvolgende PVG-middag 
muziek door de 3 Jossies  

Op 7 oktober om 14.30 uur 
In de Johanneshof 

 
 

 
 

Volgende PVG-middag: 
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Nederlands Bijbelgenootschap 
 
Bijbelzondag: Ik wens jou …  
 
Op 27 oktober is het Bijbelzondag. Honderden kerken 
vieren hun dankbaarheid voor de Bijbel, die hier vrij 
en in begrijpelijke taal beschikbaar is. Het thema is dit 
jaar: ‘Ik wens jou …’. Voorafgaand wordt een wensen-
estafette georganiseerd, die eindigt in Moldavië. 
 
In onze kerk is zondag 20 oktober Bijbelzondag. 
 
Het Nederlands Bijbelgenootschap (NBG) heeft het 
thema ontleend aan de bemoedigende groet van 
Paulus aan de Romeinse christenen, Romeinen 1:1-7. 
Want, zegt directeur Rieuwerd Buitenwerf: ‘De Bijbel 
is goed nieuws om door te geven, ook aan de miljoe-
nen mensen die nog geen Bijbel hebben. Daarvoor 
zet het Bijbelgenootschap zich in. Wie ons daarbij wil 
helpen, kan rondom Bijbelzondag projecten steunen 
voor Moldavische kinderen en Syrische vluchtelin-
gen.’  
Bijbelzondag is de jaarlijkse dag waarop het NBG en 
het VBG (Vlaams Bijbelgenootschap) de kerken vra-
gen om speciale aandacht te geven aan de Bijbel. 
 
Wensen-estafette 
Het thema ‘Ik wens jou …’ leent zich ook voor een 
estafette. Het NBG houdt zo’n wensen-estafette 
langs zeven kerken van verschillende denominaties. 
Een markant persoon uit de ene kerk doet per filmpje 
een wens aan de volgende kerk. Op 27 oktober 
brengt NBG-voorzitter Karin van den Broeke vanuit 
haar Protestante Gemeente in Noord-Beveland een 
groet aan een Moldavische kerk. De kinderen daar 
krijgen met NBG-steun een boekje met bijbelverhalen 
uit de Prentenbijbel van Marijke ten Cate. 
 
Sociale media 
Op sociale media biedt het NBG kerken de gelegen-
heid om aan een andere kerk of organisatie een wens 
te richten. Filmpjes met zo’n wens kunnen gepost 
worden op onze Facebookpagina. 
 
                                                                 
                                                                                                   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Prentenbijbel in het Papiaments 
 
De Bijbel di Prenchi, de Prentenbijbel in het Papia-
ments is aangeboden aan Rudi Lampe, minister van 
Onderwijs van Aruba. 
Voor de Arubanen is dit de allereerste kinderbijbel in 
hun eigen taal. ‘Deze Bijbel komt precies op het juiste 
moment, zo werkt God’, zei Lampe. ‘Want vanaf 3 
september geven de basisscholen op Aruba alle les-
sen in het Papiaments (de taal van de meeste Antilli-
anen). Ik ga de scholen voorstellen deze kinderbijbel 
in de lessen te gebruiken.’ Ook beloofde Lampe de 
Bijbel di Prenchi te presenteren aan de hele bevolking 
van Aruba. 
 
Twee dialecten 
De Prentenbijbel is uitgebracht in twee dialecten van 
het Papiaments: het Papiamento voor Aruba en het 
Papiamentu voor Curaçao. Het is de allereerste kin-
derbijbel in het Papiamento. Veel Antillianen vinden 
hun geloof belangrijk en willen dat doorgeven aan de 
nieuwe generatie. Tot nu toe kon dat alleen met een 
‘gewone’ Bijbel voor volwassenen. Die is moeilijk te 
begrijpen voor jonge kinderen. 
 
NBG-steun 
Op Aruba en Curaçao is het leven van veel inwoners 
behoorlijk hard. Er zijn veel gebroken gezinnen, de 
werkloosheid is groot en er is veel armoede. Reden 
voor het Nederlands Bijbelgenootschap om het Antil-
liaans Bijbelgenootschap financieel en logistiek te 
steunen bij de totstandkoming van deze vertaling van 
de Prentenbijbel. Deze bekende kinderbijbel met 
illustraties van Marijke ten Cate bestond vorig jaar 10 
jaar en is nu vertaald in 13 talen. 
 
Beide Antilliaanse edities – de Beibel di Prenchi (Pa-
piamentu) en de Bijbel di Prenchi (Papiamento) – zijn 
verkrijgbaar op Aruba en Curaçao. Voor de grote 
groep Papiamentu-sprekers die in Nederland woont, 
is de Beibel di Prenchi ook verkrijgbaar in ons land, 
voor € 29,95. 
 
                                Namens de werkgroep van het NBG 
                                                     Ineke Beestman-Hoitink   
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Kliederkerk op 20 oktober 
 
Kliederkerk is een speelse activiteit voor kinderen en 
(groot)ouders of begeleiders. Het is gericht op kin-
deren van 0 tot 12 jaar. De Kliederkerk is voor ieder-
een, of je nu wel of niet bij de kerk hoort. Op het 
menu staat een creatief en eigenwijs programma, 
met een verhaal en afsluitend een gezellige maaltijd. 
 

 
 
Met welk verhaal we deze keer aan de slag gaan 
houden we nog even geheim. (Dat wil zeggen dat 
weten we nu nog niet maar dan wel!) Knutselen, een 
spelletje, wat lekkers? Het zou allemaal zomaar kun-
nen. Maar wat het precies wordt? Dan is er maar één 
mogelijkheid: zelf komen!  
 

 
De Kliederkerk is op zondag 20 oktober, ‘s middags 
van 16.00 - 18.00 uur in de Johanneshof. Om te we-
ten hoeveel mensen er komen is het handig je vooraf 
aan te melden. Graag naam en aantal personen 
doorgeven vóór 19 oktober, via het emailadres: kids-
kerk@gmail.com.  
 
De deelname is gratis. Je bent van harte welkom! 
 

Kliederkerk Lichtenvoorde 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bloemen vanuit de kerkdienst 
 
25 augustus Familie Bekkers-Heinen 
  Meddoseweg 22 
  Centrum ‘De Horst’ Meddo 
01 september De heer Stronks en familie 
  Bachstraat 22, Lichtenvoorde 
08 september Mevrouw G. Wisselink-Wijkamp 
  Veldstraat 1, Lichtenvoorde 
15 september De heer en mevrouw Simmelink 
  Meekesweg 4a, Vragender 
22 september Mevrouw Olbach-Siebelink 
  Huttendijk 8, Vragender 
 
 
 

Giften 
 
Ontvangen via ds. H. Hinkamp en gift van € 50,00 
voor algemeen kerkenwerk. 
De heer R. te Kronnie ontving  een gift van € 5,00. 
Mevrouw I. Kuenen ontving 2 x € 10,00 voor de PVG. 
 
Hartelijk dank! 

 
 
 
Agenda 
 
01 oktober Verg. Beheerscie 10.30 uur 
  Verg. ‘Vredehof’ 20.00 uur 
02 oktober Inloopmorgen  09.30 uur 
07 oktober PVG middag  14.30 uur 
08 oktober Verg. KRM  09.30 uur 
09 oktober Inloopmorgen  09.30 uur 
16 oktober Inloopmorgen  09.30 uur 
17 oktober V&T Rembrandt 20.00 uur 
18 oktober Open Tafel  11.30 uur 
23 oktober Inloopmorgen  09.30 uur 
  Verg. Ouderlingen 19.30 uur 
30 oktober Inloopmorgen  09.30 uur 
31 oktober Bloemschikken  19.30 uur 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
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 
maken? Iedereen is van harte welkom! 
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Mijn Onze Vader 
 
In slapeloze nachten wil ik nog weleens het Onze 
Vader eerst bidden en daarna als een mantra afraffe-
len. 
Opeens trof me hoe betekenisloos woorden soms 
kunnen zijn, zeker oude formuleringen. 
Ik besloot toen zelf de volgende woorden aan dit 
gebed te geven: 
 
Onze Vader 
 
Vader die altijd bij ons bent, 
met eerbied noemen wij uw naam. 
Mag uw rijk van vrede komen 
en uw wil wet zijn, in hemel en op aarde. 
Wil voorzien in onze dagelijkse behoeften 
en ons vergeven waarin we faalden. 
Leer ons elkaar te vergeven 
en behoed ons voor verlokkingen, 
opdat het verkeerde ons niet schaden zal. 
Want u behoren toe het vrederijk, 
alle macht en alle heerlijkheid 
tot in eeuwigheid. 
 
Amen. 
 
                                                                             Greta Kuijt 
 
 

 
Bedankt 
 
Allen die op enige wijze belangstelling hebben ge-
toond voor, tijdens en na de darmoperatie: hartelijk 
dank! Momenteel gaat het goed. De chirurg is tevre-
den. 
 
                                                                                  Dick Kip 

 
 
 
Kledinginzameling 
 
Zaterdag 26 oktober is er weer de maandelijkse kle-
ding inzameling van 09.00 tot 12.00 uur in de Ni’je 
Wehmerhof, Rentenierstraat 20. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Ophaal- en thuisbrengdienst Johanneskerk 
 
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 boven-
aan staat. Het is wellicht handiger iemand te bellen 
die niet te ver bij u uit de buurt woont.  
 
De heer G. Koster   tel. 48 81 68 
De heer C. Langbroek tel. 37 30 28 
De heer S. Tamminga tel. 37 27 52 
 

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

 

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

 

Voorbede 
Bij de kerkdiensten is het mogelijk om aandacht te 
vragen voor zaken die u persoonlijk raken. De voor-
ganger zal hier dan zo mogelijk bij de voorbeden aan-
dacht 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 leggen. 
U kunt uw verzoek tot voorbede ook thuis opschrij-
ven en meenemen naar de kerk.   
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Het volgende nummer. . .   
 

voor de maand november komt uit in de week voor 
zondag 3 novmeber. Kopij moet uiterlijk maandag 21 
oktober 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.  
  
Internet: www.pkn-lichtenvoorde.nl 
 
Bezorging: J.G. te Bokkel, tel. 37 27 79 

 

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 

 

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 
  6   mevr. T. de Bruijn      37 28 04 
  7.  mevr. H. Hulshof        35 18 90 
  8.  mevr. T. de Jongh        37 33 16 
       Mevr. E. Tieltjes 37 35 32 
  9.  mevr. W.  ten Barge    37 31 97 
10.  vacant      
11.  mevr. W. ten Barge   37 31 97 
12.  mevr. J. ter Haar      37 15 28 

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

Scriba : R. te Kronnie 
Pastoor Scheepersstraat 17 
7134 RB Vragender 
tel. 376706 
Email: r.a.tekronnie@upcmail.nl 
 
Kerkgebouw : "Johanneskerk" en  
Gemeentecentrum : "Johanneshof" 
Rentenierstraat 9, 7131 DK Lichtenvoorde 
tel. 37 60 56 
 
 
 
 
 

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 

 

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

 

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 

 

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 

 

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) 

 

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 
 
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 

http://www.pkn-lichtenvoorde.nl/
mailto:hans@hinkamp.info
mailto:r.a.tekronnie@upcmail.nl
mailto:johanneshof@pkn-lichtenvoorde.nl
mailto:e.bruin35@kpnmail.nl
mailto:koster@pkn-lichtenvoorde.nl
mailto:fritsenlucyschutten@upcmail.nl
x-apple-data-detectors://2/0
x-apple-data-detectors://2/0
tel:06-54336693
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Kerkdiensten 
 

 

 
 
zondag 6 oktober 
10.00 uur mevrouw G. Braam 
welkom: de heer Geessink 
deurcollecte: kerk en Israël 
 
zondag 13 oktober 
heilig avondmaal 
10.00 uur ds. J.J. Hinkamp 
welkom: de heer Geessink 
deurcollecte: werelddiaconaat 
 
zondag 20 oktober 
bijbelzondag 
10.00 uur ds. J.J. Hinkamp 
welkom: mevrouw Meijer 
deurcollecte: NBG 
 
zondag 27 oktober 
10.00 uur ds. G. Heijnen-Zemmelink, Aalten 
welkom: de heer Baarsma 
deurcollecte: gebouwen 
 
zondag 3 november 
10.00 uur mevrouw G. Braam 
welkom: mevrouw Wibier 
deurcollecte: najaarszending 
 
 
 
 

elke zondag is er na de dienst  
koffiedrinken in de Johanneshof 
 

elke zondag is er kinderoppas  
en kindernevendienst. 
 


