
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

Kerstuitgave 2019 
 
In dit nummer: 
 
Kerstfeest 
 
Christmas Carols 
 
25 jaar dominee 
 
Kerkbalans 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Kerstkind 

 

wees stil, heel stil 
verwonder je 

wat God met kerstfeest geven wil 
 

een nieuw begin, een kind 
dat ons steeds weer met God verbindt 

waardoor de mensheid vrede vindt 
 

verwonder je 
en wees vol eerbied stil 

Ina Bos, 
bron: gedichtensite.nl 
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Zijwieltjes 
 
Geweldige uitvinding. Zijwieltjes. Voorkomen 
heel wat valpartijen. Heel wat kapotte knieën. 
Heel wat tanden door de lip. Wel altijd weer de 
vraag: kunnen ze er al af of toch nog maar even 
laten zitten. Het ene kind wil er zo snel mogelijk 
vanaf, het andere vindt het wel makkelijk. Laat 

ze er maar lekker lang aan zitten. Baat het niet, dan 
schaadt het niet. 
 

 
 
Figuurlijk kan je ook zijwieltjes hebben. Bijvoorbeeld 
in de vorm van handen die je helpen om te leren 
lopen. Of handen die je helpen om je aan te kleden. 
En dan het moment dat je het zelf kan. Weg met die 
helpende handen.  
 
Zo is het ook een beetje met geloven. Toen je klein 
was nog met zijwieltjes. De juf op school die je 
verhalen vertelde. Je ouders misschien, of opa of 
oma, die voorlazen uit de kinderbijbel. Ouders die je 
meenamen naar de kerk. Later de dominee op 
catechisatie. Of zoals nu in sommige plaatsen  
gemeenteleden die met jongeren in gesprek gaan. En 
dan dat moment dat je het zonder die zijwieltjes gaat 
proberen.  
 
Geen idee eigenlijk wanneer dat gebeurt. Denk dat 
het bijvoorbeeld samenvalt met het uit huis gaan. 
Zoals je voor heel veel dingen op dat moment de 
verantwoordelijkheid neemt, voel je je dan  ook 
verantwoordelijk voor de manier waarop je verder 
met je geloof aan de slag gaat.  
 
Geen mensen meer die je meenemen op zondag. Die 
je bijbelverhalen voorlezen. Geen zijwieltjes meer. Of 
toch wel? 
 
Misschien gaat de vergelijking niet helemaal op. Die 
van de zijwieltjes aan je fiets met de zijwieltjes van 
geloven. Op enig moment merkte je inderdaad dat je 
alleen kon fietsen. Dat je alleen je evenwicht kon 
bewaren. Dat je het zonder wieltjes kon. Nog wat 
verkeersregels en klaar was je. Je kon de weg op. 
 

Maar dat geloven dan? Kan je dat op enig moment 
ook alleen. Lukt het als je lang genoeg geoefend hebt 
om overeind te blijven? Hoe oefen je trouwens? Lukt 
het zonder mensen die je helpen je evenwicht te 
bewaren? Zonder mensen die je de regels af en toe te 
binnen brengen?  
 
Ik spreek voor mezelf als ik zeg dat dat me niet lukt. 
Ik kan wel zijwieltjes gebruiken. In de vorm van 
samenkomen met anderen die oefenen in geloven. In 
de vorm van nadenken over wat ik aan bijbelverhalen 
meekrijg.  
 
Zoveel om ons heen dat ons uit ons evenwicht 
brengt.Op wereldniveau. Landelijk. In ons dorp. In 
onze eigen kring. Zoveel waardoor je om kan vallen. 
Misschien miet letterlijk, geen tanden door de lip. 
Maar welk geestelijk, van binnen een beetje stuk.  
 
Weet je, eigenlijk is dat geloof, zo ongrijpbaar, maar 
ook zo tastbaar, zo voelbaar soms, een setje 
zijwieltjes. En houden die zijwieltjes die geloven 
heten   je  in evenwicht.  
 
“Nou”, zal iemand zeggen, “dat heb ik niet altijd zo 
ervaren hoor. Mooie praat, maar dat valt best wel 
tegen”. Daar heb ik weinig tegenin te brengen. Want 
zo is het inderdaad soms. En toch  ... 
 
Toch wil ik erin geloven. In die zijwieltjes van geloven. 
Zonder oneerbiedig te zijn denk ik dat ik die 
zijwieltjes God noem. Als er één is die me helpt om in 
evenwicht te blijven, als er Eén is met een hoofdletter 
die dat kan, dan is dat God. 
 
Nog een verschil met die fietszijwieltjes dus. Die 
kunnen er op enig moment af. Maar die 
geloofszijwieltjes die kunnen best blijven zitten. 
Levenslang.                     
 
Alvast goedefeestdagen gewenst. En laat die speciale 
geloofszijwieltjes dus maar mooi zitten. Ook in  
 
                            
 
 
 
 
 

 
marja  
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Pastorpraat ds. Hinkamp  
 

Rijles! Het is voor mij ondertussen al weer heel 
wat jaren geleden. Het ging allemaal niet van-
zelf. Nog heel lang voelde ik de opluchting als ik 
met mijn rijbewijs op zak ergens een lesauto zag 
rijden! Nee, het ging niet altijd vanzelf. Gas ge-

ven, koppeling op laten komen, schakelen, remmen, 
sturen, in de spiegels kijken. Best veel! En op het 
moment dat er meerdere dingen tegelijk moesten 
gebeuren werd het pas echt spannend.  
 

 
 

In Bredevoort had ik les bij een rijschoolhouder die 
niet alleen het beste met mij voor had maar ook met 
zijn mooie lesauto. Vandaar dat het nog wel eens 
door de lesauto schalde “SCHAKELEN!” Niet dat ik 
steeds te laat schakelde maar als je de koppeling al 
liet opkomen terwijl de versnelling nog niet helemaal 
in de juiste positie zat dan kregen de tandwielen het 
soms zwaar te verduren. Het resultaat: een knarsen-
de versnellingsbak en een foeterende rijschoolhouder 
“MIJN AUTO!” Het duurde even voor ik het allemaal 
onder knie had. Nu waren er ook wel lesauto’s met 
een ‘automaat’, waarbij je niet hoefde te schakelen. 
Maar dat was toch wat anders. 
 

Waarom nu deze aanloop? Omdat deze huidige peri-
ode, op weg naar het Kerstfeest, mij doet denken aan 
die eerste rijlessen. Eerst maar eens goed en soepel 
leren schakelen! Bij mijn werkzaamheden als predi-
kant is het continu schakelen.  
 

 
 

Nog vóór de Eeuwigheidszondag en Advent (als voor-
bereiding op Kerst) moeten de afspraken rond Kerst 
met het koor Friends (Kerstnachtdienst) en muziek  
 

(Christmas Carols en Kerstochtend) al rond zijn.  
Tijdens het schrijven van de kopij voor Op Weg gaat 
de telefoon met een bericht over het pastoraat. Voor 
Passion Achterhoek moet de tekst voor het script 
klaarliggen en doorgesproken worden met de regis-
seurs. Van kerkdienst naar een bezoek en van koffie 
inloop op weg naar een vergadering. Ondertussen 
weer telefoon met deze keer een paar afspraken over 
komende activiteiten. Zo is het regelmatig schakelen! 
 

Toch zou ik het niet snel willen inruilen en doe ik mijn 
werk nog steeds met veel genoegen. Natuurlijk zijn er 
zeker zware momenten en soms is een stukje op de 
‘cruise control’ (dat wil zeggen: een stukje rustig op 
één tempo doorrijden) best prettig. Maar ik ben blij 
en dankbaar dat het geen automatisme is. En het 
kerkenwerk? Het sluit soms naadloos aan bij onze 
mooie Achterhoekse wegen. Regelmatig op weg zijn 
met 60+ of 80+!  
 

Ach, schakelen hoort bij het leven. Het hoort in feite 
ook bij geloven. Met een beetje fantasie mag je ook 
zeggen dat schakelen ook past bij het geloof. Met 
Kerst staan we stil bij een God die ook regelmatig 
moet schakelen. Hij had de route zo mooi voor ons 
uitgestippeld: een wereld die zo mooi gemaakt is. 
Mensen om die wereld te bewonen en om er samen 
iets moois van te maken.  
 

 
 

Maar als het dan anders gaat en mensen afslagen 
missen, te snel willen, anderen afsnijden en brokken 
maken dan is het Gods beurt om te schakelen. Ver-
keersregels (de Wet/Thora), politie om alles in goede 
banen te leiden (de profeten). En als dat nog niet lukt 
schakelt God nog een keer en zet zijn eigen zoon ach-
ter het stuur: dát is Kerst! Hij is zowel de weg als het 
voertuig om ons mee te bewegen. Een kerk in bewe-
ging om er te zijn voor mensen, die allemaal wel eens 
stilvallen en weer op gang gebracht moeten worden.  
 

Deze keer dus een pastorpraat met een andere in-
valshoek. Tja, het is misschien even... schakelen? 
Maar zo sturen we samen aan op Kerst!   

 

Met een hartelijke groet, en een hartverwarmend 
Kerstfeest toegewenst, Hans Hinkamp 

 



4 

 

 

Kerstwensen 

 

Die mooie kaarten voor de kerst, 

roodborstjes kleuren sneeuw, 

dennengroen vol licht en schitter, 

beelden uit een vorige eeuw, 

sneeuwpoppen in kleur en glitter, 

foto’s van mooi avondrood, 

kransen, kaarsen, klokken, bomen, 

kinderen strooien stukjes brood. 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De één wenst zalig, 

een ander goed, 

gezegend, prettig, 

een warme groet, 

donkere dagen lichten op 

door zoveel kaarten, wensen, 

en deze toont geboortenieuws, 

de Koning onder mensen! 
 

 
 

Zijn naam is overal bekend, 

dankzij geloofsgetuigen 

die eeuwen lang jaar in jaar uit 

zich over woorden buigen, 

die alles wat zij horen 

bewaren voor elkaar, 

zo wensen aardse engelen 

Zijn vrede voor ‘t nieuwjaar. 
 

Bron: gedichtensite.nl 
Coby Poelman-Duisterwinkel 

Gebed van de maand 
 

In deze rubriek altijd een bijzonder gebed. In de aanloop naar het Kerstfeest, een gebed om licht en bezieling, 
om de komst van Jezus handen en voeten te geven. Het gebed komt uit een adventsdienst. 
 
 God van licht,  

We bidden om licht,  
om uitzicht, om hoop,  
om kracht om te gaan,  
met en voor mensen  
die we op onze weg ontmoeten.   
U bent aanwezig  
waar mensen in uw naam samenkomen.  
U bent aanwezig  
waar mensen muren tussen mensen afbreken  
en zich inzetten voor recht en vrede.  
 

U bent aanwezig  
waar mensen helpen zorgen en helpen ontzor-
gen. 
Tot U bidden wij:  
Geef ons het hart en de moed  
om te werken aan een wereld  
zoals U dat voor ogen staat  
en waarin Jezus Christus  
ons met hart en ziel in is voorgegaan.  
Beziel ons hier en nu met Licht,  
vrede, passie en compassie in Zijn naam,  
op weg naar Kerst,  
in de naam van Jezus Christus, onze Heer. Amen 
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Verjaardagen 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Verjaardagen 
 
01 december De heer J.H. Lensink 
  Schatbergstraat 39 
  7131 AN Lichtenvoorde 
  76 jaar 
05 december Mevrouw J.B.A. Ansink-Dieperink 
  Ds. Van Krevelenstraat 28 
  7131 BX Lichtenvoorde 
  86 jaar 
  De heer G.W. van Lochem 
  Hofesch 23 
  7131 TC Lichtenvoorde 
  79 jaar 
08 december Mevrouw W. Heuzinkveld-Mengerink 
  Swibertushof 27 
  7131 TA Lichtenvoorde 
  79 jaar 
16 december Mevrouw C. Grootenzerink-

Hartemink 
 Hof van Flierbeek 51 
  7132 DJ Lichtenvoorde 
 86 jaar 
19 december Mevrouw B. Oberink-Lammers 
 Sleedoornstraat 56 
 7132 CJ Lichtenvoorde 
 87 jaar 
24 december Mevrouw J.W. Brüning-Helmig 
 Klaasbos 25 
 7131 SZ Lichtenvoorde 
 78 jaar 
29 december Mevrouw J.H. Rutgers-Hoiti nk 
 Winterswijkseweg 39 
 7134 NC Vragender 
 75 jaar 
30 december Mevrouw  B.A. Lensink-van den Berg 
 Varsseveldseweg 60B 
 7131 JA Lichtenvoorde 
 75 jaar 
31 december Mevrouw G.B. ten Bokkel-Eggink 
 Rapenburgsestraat 33-100 
 7131 CW Lichtenvoorde 
 83 jaar 
 
 
 

 02 januari De heer D.J. Heuzinkveld 
 Swibertushof 27 
 7131 TA Lichtenvoorde 
  82 jaar 
05 januari De heer G.J.W. Simmelink 
 Meekesweg 4A 
 7134 PD Vragender 
 76 jaar 
09 januari De heer S. Kuyt 
 Frans Halsstraat 10, 
 7131 VW Lichtenvoorde 
 82 jaar 
16 januari De heer A.H. Mombarg 
 Hofesch 18 
 7131 TB Lichtenvoorde 
 78 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. 
 

 
 
 
 
Jaaroverzicht kerkelijk jaar 
 
In het afgelopen kerkelijk jaar werden twee huwelij-
ken gesloten:  
 
Mathijs Bruil en Dianne Koskamp 
Jeroen Wildenbeest en Manuela Leurink 
 
Overledenen die verbonden waren met onze geloofs-
gemeenschap, van wie de namen genoemd zijn bij de 
Eeuwigheidszondag:  
 
Gré de Harder – Polderman  
Henk Hillen 
Boet Hillen 
Gerk Jan Gerrits 
Diny Schieven – Wisselink 
Johan Wamelink 
Lies Hiddink – Aarnink 
Johanna Wamelink - van Lochem  
Gerda Stronks – Wisselink 
Johan Schutte 
Lien Holsbeeke – Neerhof 
 
Er werd niet gedoopt 
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De diaconie heeft de volgende organisatie  
ondersteund: 
 
Stichting Nina 
Stichting Nina zet zich in voor het verlengen van 
de levensverwachting en uiteindelijk vergroten 
van de overlevingskansen van kinderen die ge-
troffen zijn door kanker, meer in het bijzonder 

hersenstamkanker. Op dit moment hebben kinderen 
met een hersenstamtumor geen kans op genezing. 
Stichting Nina is opgericht door Norbert en Ingrid 
Olthof, acht maanden na het overlijden van hun oud-
ste dochter Nina. Nina is op 11-jarige leeftijd overle-
den aan de gevolgen van een hersenstamtumor. 
Het intens machteloze gevoel dat de ouders hebben 
ervaren in de periode dat ze ziek was, hebben zij met 
Stichting Nina kunnen omzetten in positieve daden 
met als doel de prognose voor kinderen met een 
hersenstamtumor in de toekomst te verbeteren. 
Stichting Nina organiseert acties en evenementen, en 
werft fondsen en subsidies voor het opstarten van 
onderzoek naar hersenstamtumoren.  
Voor meer informatie neem een kijkje op: 

https://www.stichtingnina.nl 

 

Deurcollectes december/januari 
 
1 dec.   Coll. Missiewerk (PKN) 
 
8 dec.   Onderhoud gebouwen 
 
13 dec. Kerkradio 
 
15 dec. Algemeen kerkenwerk 
 
22 dec. St. Hope 
 
24 dec. Eredienst 
 
25 dec. Kinderen in de knel (KIA) 
Geef licht aan kinderen in Moldavië 
Door hoge werkloosheid en armoede in Moldavië, 
werkt ongeveer een kwart van de bevolking in het 
buitenland. Ouderen én kinderen blijven dikwijls al-
leen achter. Alleenstaande ouderen worden hard 
getroffen door de economische crisis, kunnen niet in 
hun eigen levensonderhoud voorzien en kinderen 
groeien op zonder of met weinig ouderlijk toezicht. 
 
Veel kinderen zijn al op jonge leeftijd op zichzelf aan-
gewezen, doordat hun ouders naar het buitenland 
vertrokken zijn. Daardoor gaan ze niet regelmatig 
naar school en lopen groot risico slachtoffer te wor-
den van geweld en mensenhandel.  

Ze voelen zich eenzaam en verlaten, en hierdoor lig-
gen depressie en agressie op de loer. 
 
Bij het dagcentrum van de christelijke organisatie 
Bethania ontvangen kwetsbare kinderen hulp bij het 
maken van hun huiswerk, een maaltijd en krijgen ze 
psychosociale hulp aangeboden. Ook is er een tiener-
club en worden er in de schoolvakantie zomerdag-
kampen georganiseerd. Door middel van educatie en 
recreatief bezig zijn, wil Bethania voorkomen dat de 
emotionele, fysieke en sociale groei van kinderen in 
gevaar wordt gebracht. Er zijn dagelijks sport- en 
buitenactiviteiten en elke maand worden de verjaar-
dagen van de kinderen gevierd. 
 
Vele ouderen hebben slechts een klein pensioen 
waar ze onmogelijk van rond kunnen komen. De 
overheid biedt hen geen ondersteuning en familie is 
er niet of probeert te overleven in het buitenland en 
laat de ouderen aan hun lot over. Hierdoor raken veel 
ouderen ondervoed, zijn medicijnen onbetaalbaar en 
zijn ze niet in staat hun gas en lichtrekening te beta-
len, waardoor ze ’s winters in de vrieskou zitten. Ve-
len vereenzamen. 
 
Bethania voorziet vanuit haar dagcentrum de meest 
kwetsbare ouderen in de dorpen Tintareni en Bulbo-
aca van thuiszorg en een warme maaltijd. In deze 
dorpen wonen zo'n 300 ouderen, waarvan 47 alleen-
staand zijn. Doordat hun pensioen niet genoeg is om 
hun minimale maandelijkse uitgaven te dekken, gaan 
velen als eerste bezuinigen op voedsel. Koken doen 
ze niet meer, om zo toch hun verwarming en medicij-
nen nog zoveel mogelijk te kunnen betalen. Hierdoor 
verzwakken ze lichamelijk en gaat hun gezondheid 
bergafwaarts. 
 
29 dec. Cantorij 
 
31 dec. Eindejaarscollecte 
 
5 jan.    De Bondgenoot 
 
12 jan.  Plaatselijk pastoraat 
 
 
Opbrengsten deurcollectes oktober 
 
06 okt. Coll. Kerk en Israel (PKN) €87,30   
13 okt. Werelddiaconaat (KIA) €48,70   
20 okt. Ned. Bijbelgenootschap €96,90  
27 okt. Onderhoud gebouwen €97,30 
 
                                                           Namens de diaconie 
                                                                    André Koskamp 

https://www.stichtingnina.nl/
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Kerstpakket diaconie 
 
Bij het kerstpakket dat de diaconie dit jaar uitdeelt 
aan alle 75+ ers zit ook een engeltje. Deze is met de 
hand gemaakt door, en hebben we gekocht bij, Her-
mien Roddenhof. 
De opbrengst van de engeltjes komt ten goede aan 
kinderen met albinisme in Kenia. 
Ze was erg blij met onze opdracht en stuurde als dank 
onderstaande brief, waarin uitleg staat over haar 
werk. 
 
‘Mensen met albinisme hebben het zwaar, helemaal 
onder de genadeloze Afrikaanse zon. 
Sinds 2014 houd ik me bezig met Care for Albinisme. 
Elk jaar ga ik een aantal weken naar Kenia om samen 
met bestaande organisaties hulp te bieden aan men-
sen met albinisme. 
Samen met een collega verpleegkundige/vriendin 
verzamelen we het hele jaar zonnebrillen, hoedjes en 
petten, zonnebrand crème en lipbalm. De grote hoe-
veelheid zonnebrand crème en lipbalm wordt gedo-
neerd door diverse instanties. We proberen het 
maximale aan gewicht mee te nemen. Meestal zo’n 
100 kg. 
Vooraf plannen we diverse outreaches in de regio’s 
rond Mombassa. Zodat we onze tijd maximaal kun-
nen benutten. De afstanden zijn groot. De Coast Pro-
vince is groter dan half Nederland en de wegen vaak 
slecht, vooral in de regentijd.  
Naast problemen met de huid hebben albino’s ook 
slechte ogen. Door afwezigheid van pigment verdra-
gen ze slecht het felle zonlicht.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Daarnaast hebben ze ook andere oogafwijkingen. 
Zonder bril op maat en sterkte kunnen ze op school 
bijvoorbeeld niets zien op het bord. 
De gezinnen die soms wel twee of meer kinderen 
hebben met albinisme leven vaak onder beroerde 
omstandigheden. De angst voor bijvoorbeeld kidnap-
ping zit er nog steeds in. Bijgeloof en onwetendheid 
maakt dat mensen geloven in ‘geesten’. Gelukkig is 
het in Kenia inmiddels door voorlichting veiliger. 
Tijdens ons laatste bezoek in oktober hebben we drie 
outreaches gehad waarbij screening op huidkanker 
een belangrijk onderdeel van het programma was. 
Een dermatoloog gaf voorlichting over preventie en 
screende alle cliënten. Verschillende mensen werden 
behandeld door middel van Cryo Therapie. 
Het waren lange dagen, maar zeer de inspanning 
waard. 
Dit alles kost natuurlijk geld, daarvoor zijn we het 
hele jaar bezig met fondsenwerving. We maken jam, 
houden presentaties, staan op markten … en maken 
engeltjes. 
We zijn dan ook ontzettend blij met jullie opdracht! 
Heel hartelijk bedankt!’ 
                                                            Hermien Roddenhof 
 
 
 
h.roddenhof@hotmail.com 
 
www.hermienroddenhof.reislogger.nl 
Om een en ander nog eens na te lezen. 
  
 
 

mailto:h.roddenhof@hotmail.com
http://www.hermienroddenhof.reislogger.nl/
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CHRISTMAS CAROLS In de Johanneskerk 
Op maandag 16 december 19.30 uur 
 
Een prachtige oude Engelse traditie is het samen 
zingen van kerstliederen. Op maandag 16 de-
cember is er in de Johanneskerk een sfeervolle 
kerstsamenzang. Met muzikale klassiekers uit 
verschillende tradities en landen wordt samen 
zingen een feest! De muziek wordt verzorgd door 
orgel, piano 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  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Andries Knevel komt op donderdag 23 januari  in de 
Johanneshof in Lichtenvoorde! 
THEMA: GELOVEN IN DE 21E EEUW. WAT EEN UITDAGING!  
 

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 kantteke-
ningen bij te maken. Al met al vallen er heel wat vra-
gen te beantwoorden. Andries Knevel, bekend schrij-
ver en radio- en televisiepresentator, voormalig pro-
grammadirecteur van de Evangelische Omroep én 
theoloog zal ingaan op dit thema: geloven als uitda-
ging!  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 stu-
deerde 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 Gods-
dienst en Maatschappijleer in Ridderkerk. In 1978 is 
zijn loopbaan bij de Evangelische Omroep begonnen. 
Op televisie is hij bekend geworden door het pro-
gramma ‘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 presenteerde hij ‘De Vijfde Dag’, ‘Moraalrid-
ders’ en ‘Knevel en Van den Brink’.  
Toegang gratis (vrijwillige bijdrage). Koffie/thee € 1,-  

U bent van harte welkom!  

Datum: donderdag 23 januari 2020 

Tijd      : 20.00 - 22.00 uur 

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

Programma V&T 2019-2020 
 

• 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 4 maart 
een diaconale kerk 

 

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

 

• donderdag 2 april: mevrouw Gerda Brethouwer 
75 jaar bevrijding 

 

• zondag 19 april 
bezoek Jacobskerk in Winterswijk 

 

mailto:sjors.tamminga@kpnmail.nl
mailto:sjors.tamminga@kpnmail.nl
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Kerkdienst met Cantores Versicolores 
 

Op weg naar het Kerstfeest is op zondag 1 de-
cember, het Oost-Gelders Byzantijns mannen-
koor Cantores Versicolores onder leiding van 
Marga Roelofs te gast in de Johanneskerk.  
 

Cantores Versicolores is voortgekomen uit een pro-
jectkoor dat in december 2003 de omlijsting verzorg-
de van een voorstelling van Contemporary Dance 
School in schouwburg “Amphion”. Kenners van koor-
zang roemen de koorklank, een duidelijk gevolg van 
het feit dat de dirigent veel aandacht besteedt aan 
het goed mengen van de stemmen. 
 

 
 

Het repertoire bestaat voor een groot deel uit reli-
gieuze liederen uit de Byzantijnse traditie. De taal, 
vaak Russisch, komt niet bekend voor. Maar door de 
internationale taal die muziek is voelen de toehoor-
ders vanzelf aan waar het om gaat. 
 

Op deze eerste zondag van advent gaat het in de 
kerkdienst over liefde: liefde in familierelaties. Maria 
krijgt een wonderlijk bericht van een engel, die haar 
vertelt dat ze moeder zal worden.  
 

Het is een eerste deel van een drieluik over liefde. 
Zondag 15 december zal de nadruk liggen op naas-
tenliefde en op zondag 22 december gaat het over 
liefde voor de schepping. De kerkdiensten beginnen 
om 10.00 uur in de Johanneskerk. Voorganger zal zijn 
dominee. Hans Hinkamp. De diensten zijn uiteraard 
ook afzonderlijk bij te wonen. Na afloop staat de kof-
fie klaar. Iedereen is van harte welkom! 
 

 

Viering Heilig Avondmaal in de Johanneshof 
Meestal is er in de tijd van Advent wel een zondag 
waarop in onze Johanneskerk het Heilig Avondmaal 
gevierd wordt. Vanwege alle (kerst)drukte en onze 
fraaie kerstboom is besloten daar dit jaar van af te 
wijken. Als alternatief is er een viering van het Heilig 
Avondmaal op vrijdagmiddag om 15.00 uur in de 
Johanneshof.  
In een korte viering delen we brood en wijn. Het is 
altijd weer een bijzonder samenzijn in deze vorm! 
Iedereen is van harte welkom. Voel je thuis in de 
kring. Graag tot ziens! 

Hans Hinkamp 

 
 
 
 
 
Kerstnachtviering met popkoor Friends 
 
Dinsdagavond 24 december is er om 22.00 uur een 
Kerstnachtdienst. Muzikale medewerking is er door 
het popkoor Friends. Voor hen is deze viering te zien 
als een ‘thuiswedstrijd’. Met een uitgebreid kerstre-
pertoire gaat het een heel feestelijke dienst worden. 
Natuurlijk kan er ook volop meegezongen worden 
met bekende kerstliederen.  
 

 
 

Het thema van de dienst is: ‘Sssst.....’. In de stilte van 
een stille nacht mogen we Gods liefde voor de wereld 
ontdekken. Dat is iets om stil van te worden. Maar... 
ook om samen te vieren! Voorganger is ds. Hans Hin-
kamp. Iedereen is van harte welkom! 
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Dominee Hans Hinkamp 
25 jaar onze voorganger 
 
Het was een koude zondagmiddag die 8e januari 
1995, nu bijna 25 jaar geleden toen we ons letterlijk 
op glad ijs begaven, op weg naar de kerk. Een jonge-
man uit Bredevoort zou die middag bevestigd worden 
als (de laatste) predikant van de toenmalige Her-
vormde Gemeente.  
In 2007 gingen hervormd en gereformeerd Lichten-
voorde samen verder onder de naam Protestantse 
Gemeente Lichtenvoorde. Zo werd hij de eerste pre-
dikant van deze gemeente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Op zondag 12 januari willen we uitgebreid stilstaan 
en vooral ook vieren in een dienst  waarin de hoofd-
rolspeler zelf voorgaat: ds. Hans Hinkamp. In een 
dienst vol verrassingen, zoals we wel van hem ge-
wend zijn. De kerkenraad nodigt u van harte uit dit 
met ons te vieren in en na de dienst, waarbij u uiter-
aard de gelegenheid krijgt de jubilaris te feliciteren.  
U bent van harte welkom! 
 

 

1995, v.l.n.r. ds. Han Dondorp, ds. Jan Hazeleger, ds. Frans Gijzel,  
ds. Fride Bonda, pastoor Eric Osendarp en ds. Jaap Bakker 
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Top 2000 dienst voor de 5e keer! 
Thema dit jaar: Tijd en Eeuwigheid. 
 
Voordat we het weten is er een jaar om en staat er 
een blanco jaar voor de deur. En dat de tijd snel gaat 
blijkt wel, want dit wordt alweer de 5e editie van de 
Top 2000 dienst in Aalten.  
 Er is weer een mooie liedlijst met afwisselende 
nummers samengesteld en Johan Klein Nibbelink 
heeft het geheel gearrangeerd en zal het muzikaal 
leiden. 
Drie repetities, drie diensten in drie gemeentes met 
drie verschillende voorgangers. 
Op zondag 12 januari zal dominee Folkert de Jong 
voorgaan in de  eerste Top 2000 dienst, 10.00 in de 
Zuiderkerk. ’s Avonds op dezelfde zondag de 12e ja-
nuari kunt u (nog een keer) komen luisteren in de 
Zonnebrinkkerk te Winterswijk. Hier zal dominee 
Freerk Hovinga u meenemen in zijn verhaal. En een 
week later op zondag 19 januari zal dominee Hans 
Hinkamp zijn kijk op het thema Tijd en Eeuwigheid 
geven! De Top 2000 dienst on Tour! 
We hopen op drie keer een volle kerk, wij kijken er in 
elk geval enorm naar uit!  

                   

 
 

 
 
 

∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ 
 

Nu en morgen 
 

De Ierse bisschop St. Patrick uit de vijfde eeuw, 
schreef onderstaande woorden. Oude woorden om 
steeds opnieuw uit te spreken en door te geven. 
Een zegen voor iedere dag, iedere week, ieder jaar… 
 

 
 
De Heer zij voor u 
om u  de juiste weg te wijzen. 
 

De Heer zij naast u 
om u in de armen te sluiten en te beschermen 
tegen de gevaren van links en rechts. 
 

De Heer zij achter u 
om u te bewaren 
voor de valsheden van boze mensen. 
 

De Heer zij onder u 
om u op te vangen als u valt 
en u uit de strik te trekken. 
 

De Heer zij in u 
om u te troosten als u treurig bent. 
 

De Heer zij om u heen 
om u te verdedigen 
als mensen over u heen vallen. 
 

De Heer zij boven u 
om u te zegenen. 
 

Moge de genadige God u zegenen, 
nu en morgen. 
 

 

∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ 
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Kerkproeverij 2019. 

 

Zondag tien november 2019 vond in de Johanneskerk 
de derde kerkproeverij plaats. Bij binnenkomst zong 
Kleinkoor Second Edition het lied ‘Ik hou van mij’ van 
Harrie Jekkers. Dat kan in deze kerk, een lied met een 
knipoog. “Want ik hou van jou is niet de sleutel tot de 
ander, maar ik hou van mij al klinkt het bot en slecht, 
want wie van zichzelf houdt, die geeft pas echt iets 
kostbaars als je ik hou van jou tegen een ander zegt.” 
Zo is het maar net, echte (naasten) liefde proef je!  

Heel de kerk bakt was het thema van deze Anders 
Kerk Zijn-dienst. Een kerkproeverij, open huis bij de 
Johanneskerk. Iedereen was welkom om te komen 
proeven van de sfeer, van de eigengebakken taarten 
en hoe het voelt om een geliefd mens te zijn. Een 
open huis past bij deze kerk. Jarenlang zijn misschien 
wel teveel kerken bezig geweest met de organisatie 
binnen hun eigen muren. Hoe houden wij ons hoofd 
boven water? De Johanneskerk heeft dat los kunnen 
laten. Er is ruimte om te experimenteren en er wor-
den nieuwe wegen bewandeld. Niet aangestuurd 
door een of andere dominee, nee hier gebeurt het 
samen. In allerlei activiteiten laat de Johanneskerk 
zijn gezicht zien. Er is hier beweging, een prettige 
reuring en geloof dat mag groeien.  
Na het aansteken van de kaarsen zong Kleinkoor Se-
cond Edition het lied ‘May it Be’ van de Ierse zange-
res Enya. Het werd gemaakt als soundtrack voor de 
film Lord of the Rings. Het lied bezingt de hoop dat 
Frodo (de ringdrager) zijn doel niet uit het oog zal 
verliezen als een gebed om licht. Hans Maters, één 
van de oudste gemeenteleden van de Johanneskerk 
sprak een prachtige videoboodschap in speciaal voor 
alle bezoekers van vandaag. Hij vertelde over zijn 
geloof dat hem heeft gesteund en ook gesterkt. Op 
de achtergrond het vertrouwde geluid van de klok die 
tikt zoals dat alleen in eigen huis kan zijn. Wij felicite-
ren Hans en zijn vrouw Fien met hun 71-jarig huwe-
lijk! De prachtige bloemen in deze dienst worden dan 
ook aan hen geschonken. Veel mooie muziek tijdens 
deze Anders Kerk Zijn dienst zoals het nummer ‘The 
Family Tree’. “Van vader op zoon, van moeder op 
dochter, bloed kruipt waar het niet gaan kan, dat is 
onze aard. Vanuit de aarde verrijzen we en tot de 
aarde keren we ook weer terug. We houden een kaars 
brandend voor degenen die we missen, wetend dat de 
stamboom altijd door zal groeien.” 

Natuurlijk werd er ook geproefd van het geloof van-
daag met toepasselijke schriftlezingen zoals die van 
Johannes 6 vers 25 - 35 waarin verteld wordt over het 
brood van God. Dominee Hinkamp vertelde daar-
naast een verhaal over een bakker.  

Of zijn naam nu Bart was of Robèrt dat wist hij niet 
precies. De bakker in het verhaal werd opgeslokt 
door het zakelijke. Hij verloor hiermee niet alleen zijn 
passie, hij raakte nog veel meer kwijt dan dat. Op het 
grote scherm achter de dominee maakte de foto van 
de meesterbakker uit het tv-programma Heel Holland 
Bakt plaats voor een foto met verschillende borden 
voorzien van de slogan: Brood, daar zit wat in! (tus-
sendoor een quizvraag: wie weet uit welk jaar die 
slogan komt? 1986!). Zo is het ook met het geloof 
stelde dominee Hinkamp. Het gaat om wat erin zit. 
Als je de bijbel openslaat zijn niet de ‘recepten’ het 
belangrijkste. Het is de bakker waar het om gaat. We 
naderen de dagen rondom kerst waarin de zoon van 
de ‘Bijbelse Bakker’ centraal staat. Toeval dat Jezus 
werd geboren in Bethlemhem? Bethlehem betekent 
namelijk ‘huis van brood’, een plek van hoop en 
nieuw leven. Brood komt in vele vormen, soorten, 
smaken, geuren en kleuren. Eigenlijk net als het ge-
loof en het kerkzijn in de Johanneskerk. Dominee 
Hinkamp vindt het een heerlijke uitdaging om samen 
‘het deeg te kneden’ en er iets moois van te bakken! 
En nee, net als met brood zal niet alles jouw smaak 
zijn. De woorden uit een gedicht van Jenny Verwaal 
verwoorden het perfect: “Huis van God kent vele 
deuren, die voor ieder openstaan. Vrije toegang, zon-
der keuren. Somber zwart of bonte kleuren. Iedereen 
mag binnengaan.” Het laatste lied dat Kleinkoor Se-
cond Edition vandaag ten gehore bracht was er één 
van Lady Gaga, ‘Shallow’. “Als je verlangt naar veran-
dering, op zoek bent naar iets om die leegte mee te 
vullen, durf dan eens in het diepe te duiken.” Zo hoog 
is de drempel van de Johanneskerk echt niet. Ieder-
een is altijd welkom. Of dat nu tijdens de zondags-
diensten is, op woensdagochtend bij de koffie -inloop 
of alleen bij een Anders Kerk Zijn-dienst, dat maakt 
niet uit. Voel je thuis!Heel de kerk bakt. Dat thema 
was beslist geen gebakken lucht! Na de dienst wacht-
te er een tafel vol hemelse lekkernijen met liefde 
bereid! Genoeg voor alle 133 gasten die dan ook uit-

gebreid 
hebben 
geproefd 
van al dat 
lekkers. 
Samen 
hebben we 
er weer 
een mooie 
ochtend 

van gebakken waarvoor zelfs de Gelderlander even 
op de koffie kwam!  

                                                                Janette van Egten 
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Kerstverhaal: de spin en het Christuskind 
- Een legende over waarom we engelenhaar in de 
kerstboom doen 
 

Een grijze spin liep over de vloer van de herberg. 
"Oh",  gilde de dochter van de herbergier. "Maak dat 
je wegkomt, lelijk mormel." "Zou ik werkelijk lelijk 
zijn?" vroeg de spin zich af, toen hij tegen de muur 
opklom. "Hoe het ook zij, mijn web is prachtig." Hij 
spon een mooi groot web en zocht er een goed 
plaatsje in om de nacht door te brengen. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Maar de volgende morgen, o hemeltje lief, de her-
bergierster kwam er aan met haar bezem. "Wat! Een 
spinnenweb in mijn schone kamer!" riep ze. Ze veeg-
de het prachtige web naar beneden en verjoeg de 
spin. "Daar ga je," zei ze en joeg hem met haar bezem 
weg. "Ik kan spinnen met hun lelijke harige lichamen 
en afschuwelijke lange poten niet uitstaan." 
 

"Niemand mag me," jammerde de arme spin, toen hij 
wegging naar de herbergstal en hij begon een web te 
spinnen van de ene balk naar de andere. Daar viel 
niemand hem lastig. De dieren onder hem waren 
hem eigenlijk dankbaar, omdat hij de vliegen ving, die 
hen bij warm weer plaagden. 
 

"Nu maak ik me tenminste nuttig," zei de spin. "Als ik 
nu ook maar mooi was," voegde hij er met een zucht 
aan toe. Omdat dat nu eenmaal niet kon, begon hij 
het fijnste web te spinnen, dat ooit gemaakt werd. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Hij werkte er al sinds lang aan, toen er op een nacht 
grote drukte in de stal onder hem heerste stemmen 
en het flikkeren van lichten. Hij kon niet ontdekken 
wat er gebeurde, maar 's morgens keek hij naar be-
neden en daar zag hij in een van de kribben een teer 
kindje, waarover zich een mooie jonge vrouw boog, 
terwijl een oudere man vriendelijk toekeek. 
 

De baby begon te huilen. "Hij heeft het koud," zei zijn 
moeder. "Ik heb al het stro, dat ik kon vinden over 
hem heen gelegd, maar het is niet genoeg." 
 

Dit was de grote kans voor de grijze spin. Met zijn 
schitterend web, dat zo zijachtig zacht was als distel-
pluis en zo warm als wol, kwam hij van de balk naar 
omlaag en hij legde het aan de voeten van de moe-
der. Zij pakte het op, legde het over haar baby en 
stopte het warmpjes om hem heen. Hij hield op met 
huilen en viel tevreden in slaap. 
 

Toen zei Maria, de moeder, tot de kleine grijze spin, 
die daar trots bij stond: "Grijze spin, welke beloning 
wil je hebben voor je heerlijk geschenk aan mijn 
zoon?" "Oh, alstublieft," zei de spin, terwijl hij zijn 
voorpoten ineensloeg, "als ik toch alleen maar mooi 
zou mogen worden!" 
 

"Dat kan ik niet doen," antwoordde Maria, "je moet 
zo blijven, als de Heer je geschapen heeft. Maar ik zal 
maken dat de mensen blij zijn je te zien. Als iemand 's 
avonds een spin ontdekt, zal hij zeggen: “Aha, dat 
betekent geluk." 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
En daarom beschouwt men het tot op deze dag als 
een teken van geluk, wanneer men 's avonds een spin 
ziet. En tot op de dag van vandaag hangen wij tevens 
op kerstavond lange gouddraden en zilveren 'enge-
lenhaar' in de kerstboom ter herinnering aan de klei-
ne grijze spin en het geschenk, dat hij aan het Chris-
tuskind heeft gegeven. 

bron: beleven.org 
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IKA   vakantieweken 
 
Misschien hebt u er wel eens iemand over gehoord, 
de IKA vakantieweken. 
 
Wat is het? De IKA is een commissie, in het leven 
geroepen door de diaconieën van de PKN kerken in 
de Achterhoek en de Liemers. 
Het doel is het organiseren van vakantieweken. Va-
kantieweken voor mensen die zonder “zorg” of bege-
leiding niet goed meer op vakantie kunnen, ongeacht 
hun leeftijd. 
 
Waarom IKA vakantieweken? ….om u een vakantie 
te bieden met mensen uit uw eigen regio, in een on-
gedwongen gemoedelijke sfeer, pratend al of niet in 
uw eigen dialect. Een week om echt van te genieten 
en u heerlijk te laten verwennen. 
Deze vakantieweken (ze zijn van zaterdag tot zater-
dag of van zaterdag tot vrijdag) zijn geheel verzorgd. 
Naast de gasten, zo ‘n 50 personen, zijn er ook 25 
vrijwilligers aanwezig, waaronder een geestelijk ver-
zorger, verpleegkundigen en een aantal mensen voor 
de overige taken. 
De vakantie accommodaties zijn natuurlijk rolstoel-
vriendelijk. 
Er wordt geprobeerd een zeer gevarieerd programma 
samen te stellen. 

 

In de week is er een kerkdienst en een avondmaals-
viering, verder kan het programma bestaan uit op-
tredens van zang-, toneel- of dansverenigingen, zijn 
er speldagen en wordt er met de bus een uitstapje 
gemaakt. Er zijn altijd vrijwilligers genoeg om de rol-
stoelen te duwen. 
Er zijn natuurlijk wel kosten aan verbonden, maar 
deze zijn zo laag mogelijk gehouden door vaste bij-
dragen van de verschillende diaconieën. Tevens zorgt 
de diaconie voor het vervoer van uw huis naar de 
vakantie accommodatie. 

 

Mocht u nu denken: dat lijkt me wel wat voor mij/ons 
of voor mijn ouder(s), heerlijk een geheel verzorgde 
week er tussenuit, of wilt u meer informatie, meldt u 
zich dan voor half januari 2020 bij Frits Schutten tel. 
0544-376468 of bij Hillie Ikink tel. 0544-377300. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

UITLOTING OBLIGATIES 
 
Per 1 december 2008 heeft het college van kerk-
rentmeesters obligaties uitgegeven, waarvan per  1 
december 2019 conform de voorwaarden de zevende 
aflossing zal plaatsvinden. De loting heeft al plaatsge-
vonden. 
Alle obligaties zijn genummerd en de obligaties waar-
van het eindcijfer een  2  is, zijn vanaf 1 december 
2019 betaalbaar met de opgebouwde rente. 

 

De uit te keren hoofdsom met de rente van de uitge-
lote obligaties is €  63,75 voor elke ingeleverde obli-
gatie eindigende op nummer 2.  

 

De uitgelote obligaties kunnen worden ingeleverd in 
de Johanneshof op vrijdagavond 6 december a.s.  
tussen 18.30 uur en 20.00 uur tegen contante beta-
ling of afgifte van een ontvangstbewijs, waarna uitbe-
taling binnen drie  dagen per bankoverschrijving. 
Na de uitlotingsdatum wordt geen rente meer opge-
bouwd. 

 

De obligaties blijven betaalbaar tot het verstrijken 
van de wettelijke verjaringstermijn.    

 

                     Namens het college van kerkrentmeesters 
                                  Frits van Lochem, penningmeester 
 

 
 
 
 
Bloemschikdemonstratie in de Johanneshof 
 
Al tien jaar lang wordt er door een groep enthousias-
te liefhebbers mooie en kleurrijke bloemstukken ge-
maakt. Iedere keer is er een thema en kan iedereen 
naar eigen inzicht met dit thema aan de slag. Het 
resultaat? Bloemstukken in allerlei soorten en maten! 
 

Maandag 16 december houdt de bloemschikgroep 
open huis. Vanaf 16.00 uur kan iedereen een kijkje 
komen nemen bij het bloemschikken in een gezellige 
kerstsfeer. Ook voor tips en informatie over het 
bloemschikken kunt u er terecht. 
 

Om 19.30 uur begint in de kerk de Christmas Carols, 
een sfeervolle kerstsamenzang. Na afloop is iedereen 
van harte welkom in de Johanneshof. De koffie staat 
klaar en wie dat wil kan ook dan de gemaakte stuk-
ken bewonderen. U bent van harte welkom! 
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Kerstverhaal in de streektaal - Izakan  
 
(naar een oud-Russische vertelling, ‘Baboeska’. Deze 
vertelling is vorig jaar gebruikt bij onze Christmas 
Carols in de Johanneskerk) 
 

Veur dit verhaal goa-w wiet trugge in de tied: zonne 
dikke 2000 jaor. An de weg van Jeruzalem naor Beth-
lehem lig een klein huusken. Al sinds mensenheuge-
nis wont ze daor, alleene: ne olde vrouwe. Of ze ooit 
jong is ewest? Dat zal vaste wal, maor gin mense dee 
zich dat nog heugen kan! Hoo of ze precies heten? 
Dat wet gin mense. Maor de leu neumen eur: Izakan. 
Dat betekent in dee spraoke: de olde vrouwe.  

 

Ne olde wieze vrouwe, dat was ze. Alle buurleu 
mochten eur geerne. Ze had altied tied at der is wat 
loos was. At de leu neet wisten wat ze arns met an 
mossen kwammen ze der bi’j eur mangs vanzelf ach-
ter. Ze kon good luustern. Maor dat neet alleene. Ze 
kon ook machteg mooie verhalen vertellen. Met de 
kinder zong ze leedjes en bakken ze keukskes. Zon 
mense dus: Izakan, de olde vrouwe.  
 

Op ne dag, midden in de winter (zee was den dag op 
pad ewest naor ’t dorp, en too-t ze meu en kold waer 
thuus was had ze zich een vuurken opestokt um wat 
soep te kokken) worden der onverwachs bi’j eur op 
de deure eklopt. Wee mog dat dan waene? Op den 
dorpel stonnen dree mansleu, met vrendelukke ge-
zichten. Ze waarn van goeien komaf, dat kon ze wal 
zeen. Ze vrogen of ze der effen in mochten kommen 
um zich te warmen. Umdat Izakan nog nooit leu bu-
ten had laoten staon mochten ze der in kommen. 

 

Ze hadden dikke jesse an, maor zaggen der ver-
kleumd uut. Ne komme soep zol eur vaste good 
doon. Völle was het neet, maor ze knappen der wal 
van op. Too begonnen ze te vertellen dat ze van 
wiedten ekommene waarn. Ze volgden ne groten 
sterre, den al verscheidene nachte an den hemel ston 
te straolen. Dee sterre was een teken, zaeien ze, dat 
der arns in dee buurte een kind gebaorne worden zol: 
een koningskind. Daorumme waarn ze raps op pad 
egaone. Um dát kind te zeene én het geschenken te 
gevven: gold, wierook en mirre. 

 

Umdat de olde Izakan zo good veur eur was neugen 
ze eur uut met eur met te gaone, um samen dat kind 
te zeuken. Maor too-t Iazakan naor buuten kek zag ze 
dat het was beginnen te sneejen. ‘Nae’, zei ze ‘da-s jo 
niks veur zo’n old mense as ikke. Ik bun te old en te 
meu veur zoiets.’ De dree mansleu konnen eur gin 
ongelieke gevven. Maor, waer of gin waer, ze mossen 
der waer vantussen. Ze deej’n zich de jesse good an, 
bedanken eur veur de komme soep en gingen der 
hen. Buuten was het al duuster. Maor het was dreuge 
en gunder ston de sterre. 
 

Izakan kek eur nao, too-t ze daor deur den duustern 
op het lecht van de sterre too gingen. ‘Wat mot daor 
no van terechte kommen?’ zei ze. ‘Mansleu. Wat wet 
dee no van kinder af. En dan ok nog met van dee 
domme dinger ankommen: gold, wierook en mirre? 
Wat hef zo’n kind daor no an!’ Den nacht sleep ze 
slecht. De vonnende morn ston ze vrog op, kleden 
zich good an en pakken ne mande met eigen ka-
dootjes, zinvolle dingen, neet van dee mansleu dinge: 
een daekentjen, wat kleerkes, ne knuffel veur den 
kleinen en wat te aeten. 

 

Toot–t ze naor buuten stappen kwammen der net 
wat buurleu met eure kinder veurbi’j dee naor schole 
mossen. ‘Izakan, waor gao i’j toch hen, met dit weer? 
Zo-j neet baeter binnen blieven? Der kan nog meer 
snee vallen.’ Izakan vertellen eur van dee dree veur-
name mansleu en van dat kind dat ze zochten. Ze leet 
den mand zeen met het grei dat ze daorin edaone 
had. De kinder deden der wat appels bi’j dee ze met 
hadden veur schole. En nog wat nötten. Eén van de 
vrouwleu deed der ne sjaal en en umslagdook bi’j. 
Andern zelfs wat geld. 

 

Ze zaggen hoo Izakan den vrömden sterre zag en op 
pad ging. Al vlot waarn der gin paede maer en ging ze 
dwars deur het veld. Het was teggen de meddag to 
het begon te betrekken. Al vlot veel den eersten 
snee. Effen later sneejen het zo hard dat ze gin hand 
meer veur ogen zeen kon. Gelukkeg zag ze too, deur 
den dichten snee hen, lecht. Nae, het was neet het 
lecht van dee sterre. Het kwam uut een klein hutjen. 
Misschien dat ze daor schulen kon. 

 

Ze kloppen op de deure en ging to maor gelieke naor 
binnen. Dat zollen ze eur met dit weer wal neet kwel-
ke nemmen. Binnen zat ne familie zich te warmen bi’j 
een klein vuurken. Ne moder, ne vader, en een pas-
geboorn kind... en nog een kind... en nog ene. Ze zag 
twee kinder in te dunne klaere en den kleinen bi’j de 
moder op schoot. Daor, op de gammele taofel hef ze 
to eure mande uut-epakt. Het daekentjen veur den 
kleinen, den sjaal en den omslagdook veur de grotere 
kinder. En ok het aeten. Alles kon neet baeter op de 
plaatse waen! 

 

To de leu uut het dorp eur de vonnende dag zagggen 
teruggekomen repen ze: ‘Izakan, ho geet het met 
ow? En... he-j het kind evonnene?’ Maor too-t zee 
eur verhaal dee schot iederene in de lach. ‘Izakan, i’j 
hebt ow kats vergist! Dát was jo geels het goeie kind 
neet. I’j bunt  bi’j Simeon ewest, den herder. I’j hebt 
al ow én onze kadootjes an den verkaerden kleinen 
edaone’. Maor Ikazan schudden eur heufd. ‘Het was 
wisse het goeie kind wal’, zae ze. ‘Het mos hulen, het 
was kold, ze hadden honger. Dit was het kind dat ík 
mos vinnen.’  

Hans Hinkamp 
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Kerkbalans 

We gaan alweer richting het einde van 2019. De da-
gen worden snel korter, de avonden langer met veel 
activiteiten in en buiten onze kerk. We beleefden tot 
nu toe een mooi kerkelijk jaar met bijzondere AKZ 
diensten en verrassende ontmoetingen. Zo waren de 
contacten in Egmond aan Zee met Pastoor Scheltinga 
hartverwarmend!  

 

Met Pinksteren hadden we zelfs een bekende musi-
calster in ons midden. De vonken vlogen ervan af bij 
het optreden van Jeannine La Rose! De kerkproeverij 
liet ons zien dat iedereen welkom is in een open kerk 
als de onze, die om wil zien naar de medemens. Het 
samenzijn in de Johanneshof na afloop van een dienst 
of tijdens de koffie-inloop geeft veel mensen een fijn 
gevoel. De openluchtdienst in dialect, die door een 
groot aantal mensen werd bijgewoond, is ook een 
prachtig voorbeeld dat de hedendaagse kerk mensen 
bij elkaar kan brengen. Hh               hhhhhhhhhhhhhhhhhhhh 

 

In 2020 willen we deze weg graag vervolgen. Mensen 
uitnodigen om een keertje deel te nemen aan de 
open tafel, of eens binnen te wandelen op woens-
dagochtend in de Johanneshof. We gaan komend jaar 
nieuwe AKZ diensten organiseren zoals de Top 2000 
kerkdienst op 19 januari 2020. Natuurlijk ook weer 
bijzondere gasten bij de Vorming en Toerusting op de 
donderdagavond. Andries Knevel, Leo Fijen en bis-
schop Gerard de Korte namen de uitnodiging graag 
aan.  

 

Aan het interieur van de kerk zal ook aandacht wor-
den geschonken. Om het zitcomfort in de kerkbanken 
te verhogen wordt er prachtige rode bekleding aan-
gebracht!  

 

Wanneer u ons wilt steunen om op deze manier door 
te gaan, kunt u dat doen door met gulle hand een 
bijdrage te geven aan de actie kerkbalans. Zo bordu-
ren wij verder aan onze Johanneskerk, wij hopen van 
harte dat u een kruisje mee wilt steken! kkkkkkkkkk 

 

          Hartelijke groeten namens de kerkrentmeesters  
                                                   Bert  Baarsma, voorzitter                                                                                 
                                 Willie Geessink 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Agenda 
 
02 december Vergadering PVG 14.00 uur 
04 december Inloopmorgen  09.30 uur 
10 december Vergadering KRM 09.30 uur 
11 december Inloopmorgen  09.30 uur 
13 december Avondmaal    
  Johanneshof  15.00 uur 
16 december Bloemschikken 
  Groei en Bloei  14.00 uur 
  Christmas Carols 19.30 uur 
17 december Vergadering 
  comm. ‘Vredehof’ 20.00 uur 
18 december Inloopmorgen  09.30 uur 
  Kerstmiddag PVG 15.00 uur 
20 december Open Tafel  11.30 uur 
22 december Kerstconcert GMKL 15.00 uur  
06 januari Vergadering PVG 14.00 uur 
08 januari Inloopmorgen  09.30 uur 
13 januari PVG middag  14.30 uur 
15 januari Inloopmorgen  09.30 uur 
18 januari Open Tafel  11.30 uur 
 

 
 

Waarom zou je niet?     
    
Je zou 
de sterren 
van de hemel 
willen plukken, 
je zou 
hun lichtjes 
willen strooien 
om je heen, 
armen vol licht 
zou je  
de ander 
willen brengen, 
met licht 
zou je  
het duister 
graag verjagen 
zoals heel  
lang geleden 
het kerstkind 
deed. 
 
Zeg me 
toch 
waarom 
zou je  
niet? 

    marja 
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Beëindiging van Ouder Sponsorgroep Sao Paulo. 
(OSP) 
 
Na 25 jaar  heeft het bestuur van OSP besloten om 
OSP los te laten per 1 januari 2020. 
Wij hebben prachtige kinderprojecten neergezet, 
samen met de Brazilianen en daar zijn we trots op.  
Onze leden bestaan voornamelijk uit ouders die ook 
kinderen hebben geadopteerd  uit de staat Sao Paulo. 
Deze kinderen zijn inmiddels allemaal volwassen en 
we merken dat de betrokkenheid afneemt. Steeds 
moeilijker is het om gelden  te vergaren. 
Dan is het goed om tevreden te zijn met wat we heb-
ben gedaan en er een punt achter te zetten. 
Onze kerk heeft ook veel financieel bijgedragen om 
onze projecten te realiseren, daarvoor onze oprechte  
dank! 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
Wij, Jan en Anke van Centrum De Horst in Meddo, 
willen wel graag blijven delen. Inmiddels hebben wij 
een stichting gevonden die wij vanaf nu gaan steu-
nen: www.kinderdroomwens.nl 
Deze stichting helpt kinderen die op een of andere 
manier een trauma hebben ervaren en dat belem-
mert in het leven. Denk aan mishandeling, misbruik, 
ernstige ziektes en verlies van gezinsleden etc. 
Onlangs was er een groep jongeren in ons centrum, 
wij zagen wat een vierdaagse van liefdevolle aan-
dacht met hen deed. 
Bovendien sluit het mooi aan bij mijn praktijk 
www.praktijkvoorlevensvragen.com 
 
 
                                            Hartelijke groeten uit Meddo  
                                                                         Anke Heinen 

Ach Maria 

 

Een meisje nog 

dat ver van huis en 

haard 

een kind krijgt. 

Wie kan voelen 

hoe jij je voelde? 

Enkel het weten: 

God is er bij.  

 

Ach Maria's 

 

meisjes, vrouwen, 

die ver van huis en 

haard 

op de vlucht  

voor honger 

voor geweld 

kinderen krijgen. 

Wie zal voelen 

wat jullie voelen? 

God sta jullie bij. 

 

Ach Maria's  

        marja 

 

http://www.kinderdroomwens.nl/
http://www.praktijkvoorlevensvragen.com/
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Protestantse  Vrijwilligers Groep 
 
Samen met vele ouderen waren we weer in de Jo-
hanneshof aanwezig op 11 november om een hope-
lijk gezellige middag te mogen beleven op deze kille 
herfstdag.  
Mevrouw De Bruijn, onze voorzitter, opent met een 
hartelijk welkom aan iedereen en leest een Bijbelge-
deelte naar Marcus 2 : 27, de mens en de sabbat: de 
sabbat om tot rust te komen. Samen zingen we  een 
lied met aansluitend een gebed.  
Hierna komt onze gastvrouw binnen:  
                   “ Betty Confetti”  
Vrolijk en prachtig uitgedost in vele kleuren en haar 
kleding opgesierd met allemaal confetti- stipjes. Haar 
optreden met verschillende goocheltrucs is steeds 
weer een verrassing en maakt ons nieuwsgierig naar 
de waarheid van wat we zien. Een chocoladekoek 
bakken zonder oven? Zij doet het! In een pannetje 
schept zij enkele lepels meel, daarbij wat suiker en 
nog chocolade in stukjes fijngemaakt door de assis-
tente. Het publiek doet mee door een toverspreuk te 
roepen:  “Betty Confetti 1  2  3”, een vlammetje on-
der het deksel en daar is de koek gebakken! Niet te 
geloven! Een lekker drankje uit de mouw laten ko-
men?: ook dat is duidelijk geen probleem! 
Niemand begrijpt hoe zij dit doet. Ook een kleurboek 
dat ze heeft meegenomen zorgt voor verwondering. 
Bij het openslaan is geen enkele tekening gekleurd, 
maar… nadat ze hulp heeft gevraagd om haar boek 
op de buitenzijde te kleuren zien we, opnieuw na het 
roepen van de woorden ”Betty Confetti 1  2  3”, bin-
nenin  de tekeningen daarna wel  in kleur verschij-
nen. Kijken we wel goed?  Een zakje: Kijk zegt ze: er 
zit niets in. Er kijken en voelen heel veel personen en 
het klopt: er is niets te zien en te voelen. Maar zo-
maar pakt zij er wel een eitje uit!  En een echte: hij 
wordt voor onze neus in een schaaltje doormidden 
gebroken.  
De pauze is nu een mooie gelegenheid om te ont-
spannen. Iedereen krijgt wat lekkers bij de thee en 
koffie. Ook raken we niet uitgepraat met de tafelge-
noten over de goocheltrucs die we gezien hebben. Na 
het rustmoment gaan we de  volgende acts zien: 
melk opzuigen door een heel lang stuk touw. Met 
behulp van meerdere personen lukt dit ook. Maar de 
onmogelijkheid is op ieders gezicht te lezen. Je ziet 
het maar het klopt niet. Zijn het de woorden “Betty 
Confetti 1 2 3 “  of worden we in de maling geno-
men? Onze vriendelijke en stralende gastvrouw is het 
middelpunt van deze middag! Wat zal zij veel uren 
hebben geoefend om ons dit te laten zien. 
Een heel welgemeend applaus kwam er aan het einde 
waarna onze voorzitster mevrouw Truus de Bruijn 
haar bedankte voor dit  optreden.  

Ze wenste iedereen een wel thuis en hoopte de aan-
wezige gasten weer te zien op onze Kerstviering a.s. 
woensdag 18 december in de Johanneshof om 15.00 
uur.    
     
          Namens alle medewerkers een hartelijke groet 
                                                         Annie Bosman 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Mevrouw N. Kip verzoekt iedereen die kosten 
heeft gemaakt om deze op 2 december a.s. vanaf 
15.00 uur in de Johanneshof in te dienen. Dit 
geeft haar de mogelijkheid om het boekjaar 2019 
af te sluiten. Indien u geen gelegenheid hebt om 
aan dit verzoek te voldoen maak dan een andere 
afspraak. 
Haar telefoonnummer is 37 24 67.  
 

Ouderlingen en wijkmedewerkers worden ver-
zocht om op 14 december a.s. tussen 9.00 en 
10.00 uur de kerstbakjes op te halen in de  
Johanneshof. 

Kerstviering 18 dec. 2019 
 m.m.v. ds. J.J. Hinkamp 

en dhr. B. Tieltjes 
aanvang 15.00 uur 

 

 

 
 

13 januari  

 

Bingo 

 

Johanneshof om 14.30 uur 
 
 

 
 

Eerste PVG-middag in 2020: 
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SINT NICOLAAS EN DE MESSIAS 
 
Ik heb Sint Nicolaas altijd in verband gezien met de 
Messias. Dat moet niemand verbazen. En niemand 
hoeft er boos om te zijn. Want ik haal het heilige niet 
omlaag.  
Ik denk, dat het verlangen van de mensen die goede 
gulle man zo omhoog heeft gevijzeld, in ons land, in 
deze hemelstreek, waar het laat in de herfst zo’n lage 
lucht kan zijn, met wolken als schimmels en de wind 
joelend in de schoorsteen. 
Vroeger, heel vroeger, toen wij door de bossen 
stroopten met berenvellen om, was het Wodan die 
over ons hoofd heen joeg met zijn trawanten. De 
wind woei om de hut en bij de vuurplaat zaten wij ’s 
avonds te luisteren of er niet in de schouw geroepen 
werd; wij legden koeken neer van mensvormpjes als 
teken van offer en overgave. Want er was toch een 
god, een opperwezen, een overheid, een bovenbaas 
die op ons neer deed dalen goed of kwaad, striemen-
de bestraffing of zoete vreugde?  
En later kwamen de mensen van die nieuwe god met 
hun boodschap van kruis en verzoening, van lijden en 
opstanding. Zij kwamen van overzee, ze droegen het 
priestergewaad en ze wonnen het pleit, die boden 
van de nieuwe god. Maar wij hadden veel moeite met 
wat ze bedoelden. Wij hadden veel moeite met de 
boodschap dat het offer mensvormig door Hemzelf 
was voorgedaan. En wij hadden er moeite mee, dat 
hij niet hoog te paard gezeten was, maar zo laag bij 
de grond tussen de mensen in: 
                   Hij rijdt op een ezel, hij lijdt als een knecht, 
                                       Zo brengt hij het leven terecht… 
Wij hadden daar moeite mee. Wij haalden het alle-
maal een beetje door elkaar, de bisschopsmantel en 
de jagende ruiter op de wolken, de oproep om op 
aarde in liefde te geloven en het bangmakende boe 
in de winternacht. We haalden het allemaal door 
elkaar, de goden van het lot en de Messias, de oude 
Wodan en de Heiland die kwam in de winternacht. 
Het zit nog allemaal in de zak van Sinterklaas. Hij 
heeft iets van Wodan en hij heeft iets van de Messias. 
Zoals het nu eenmaal is met ons geloof,                            

dat mengsel van Schrift en Ꞌon-schriftꞋ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Je kunt aan de intocht van de goedheilige zien, hoe 

zich de mensen ꞋgodꞋ voorstellen. Als Ꞌer een god zou 

zijnꞋ, hóe die dan zou moeten zijn. Waardig, baardig, 
royaal, verheven, weldaden strooiend. Het blijft alle-
maal een beetje bij het godsbesef van de Batavieren. 
Op de schimmel van de voorzienigheid rijdt het op-
perwezen de wereld door. Dat heeft natuurlijk niet 
veel te maken met die god wiens Naam verluidt in 
het Oude Testament, de God die in de Messias van 
Pasen herkenbaar werd. De Komende die in die men-
sengedaante wezen wil en zó waar wil worden. 
Maar al te bekend is de schampere flinke toon van 
zevenjarige knaapjes die zeggen: “Geloof jij nog in 
‘m?, hij bestaat niet, ’t is een verklede vent.”                

Maar in die ꞋinkledingꞋ zit nu juist het geheim. De 

liturgie die een voorganger  ꞋinkleedtꞋ  weet daarvan 
op haar manier.                  
Ik wil het mysterie omhelzen van Gods menselijke 
inkleding. Het behoort tot de humor van het geloof, 

dat je pas leert geloven als je Ꞌhet geloofsprincipeꞋ 

van de Ꞌverklede ventꞋ aanvaardt… en dus de Aller-
hoogste niet wilt abstraheren. 
Het komt hier op neer: wij moeten God niet aanzien 
voor een soort opper-Sinterklaas van wie wij koek of 
gard krijgen. Maar wij moeten wel van Sinterklaas 
leren, dat het om de menselijke inkleding gaat en dat 
die inkleding van Gods wezen niet buiten ons om 
gaat. Wij moeten zélf het priestergewaad aandoen en 
Hem realiseren voor de mensen.  
Zegt het christelijk geloof, ik niet (wie ben ik?) 
                                                                    Willem Barnard                                                                                                             
 
Willem Barnard schreef dit in een tijd dat de seculari-
satie minder was, het Sinterklaasjournaal niet be-
stond, dit feest niet de concurrentie met Kerst aan 
hoefde te gaan en het nog niet zo commercieel werd 
uitgebuit.  
 
                                           (ingekort door Alfons Liesker)  
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Amnesty International 
 
Post voor mensen die we niet willen vergeten 
Op 10 december vieren we wereldwijd de Dag van de 
Rechten van de Mens. Op die dag  werd in 1948 door 
de toen aanwezige Verenigde Naties een document 
ondertekend dat uniek is in de geschiedenis van de 
mensheid: de Universele Verklaring van de Rechten 
van de Mens (UNVRM). Het zijn beslist geen hoge 
eisen die gesteld worden aan de regeringsleiders en 
machthebbers in onze wereld. Het gaat om basale 
rechten die er toe bijdragen dat ieder mens op aarde 
een menswaardig bestaan kan leiden in vrijheid en 
vrede. 
Het was een belofte aan de mensheid. Al zou je het 
niet zeggen als je het dagelijks nieuws volgt; er is in 
de jaren die er op volgden veel bereikt. Er zijn bin-
dende verdragen afgesloten waarbij de meeste sta-
ten zich hebben verbonden aan naleving van deze 
mensenrechten.  
Maar er zijn natuurlijk achterblijvers. Op veel plaat-
sen worden onder het mom van ‘staatsveiligheid’ de 
rechten van inwoners geschonden. En dus blijft 
waakzaamheid geboden. Het zijn de minsten niet die 
opkomen voor naleving van de mensenrechten in 
hun land. Die mensen wil Amnesty niet vergeten. Het 
minste dat wij vanuit onze riante veiligheid  kunnen 
doen, is deze mensen een hart onder de riem steken 
met een brief waarmee wij de naleving van hun rech-
ten en vrijheid bepleiten. 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Brieven schrijven heeft zin. 
Ook in de Johanneshof werd vorig jaar na de kerk-
dienst volop brieven geschreven aan de lange tafel. 
Het is mooi om te kunnen melden dat al die brieven 
een positief effect hebben gehad.  
We schreven voor de 20 jarige Imelda Cortez uit El 
Salvador. Zij was zwanger na een verkrachting, ver-
loor haar baby en werd beschuldigd van moord. Na 
de lawine aan brieven is Imelda vrij gesproken. 
We schreven voor Atena Daemi uit Iran, die tot zeven 
jaar gevangenisstraf is veroordeeld wegens haar ver-
zet tegen de doodstraf in haar land. De wereldwijde 
campagne voor Atena werpt inmiddels haar vruchten 
af. Ze krijgt nu in ieder geval  de speciale medische 
zorg die ze nodig heeft. 
We schreven voor de gehandicapte Gulzar Duisheno-
va in Kirgizië. Gulzar zette zich in voor gelijkwaardige 
toegang tot gezondheidszorg, werk en voorzieningen 
voor vrouwen met een handicap die nauwelijks be-
staansrecht hadden in haar land. Kirgizië nam onlangs 
een wet aan voor de inclusie van mensen met een 
beperking. De wet is het klinkende resultaat van haar 
inspanningen, die van haar supporters én van de 
brievenschrijvers van Write for Rights in de hele we-
reld. 
Niet altijd leiden de Amnesty brieven tot het gewens-
te resultaat. Maar heel vaak wel tot verbetering van 
de behandeling. En het allerbelangrijkste: de brieven 
geven moed aan de mensenrechten verdedigers en 
hun familie.  
Dit jaar schrijven we voor moedige jonge mensen, in 
de leeftijd tussen 13 en 28 jaar. Stuk voor stuk kan-
jers die soms met de moed der wanhoop opkomen 
voor wat hen en hun gemeenschap rechtens toe-
komt.  
Kom ook schrijven in de Johanneshof op 8 december 
a.s. na de kerkdienst van ca 11.00 uur tot 12.15 uur. 
We zitten daar warm en de koffie staat klaar! 
 
 
                                                                 Margot Molenaar 
                                           werkgroep Aalten-Oost Gelre 
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Nederlands  Bijbelgenootschap 
 
Met Rembrandt door de Bijbel 
 
Ter gelegenheid van het Rembrandtjaar maakte het 
Nederlands Bijbelgenootschap (NBG) een digitale 
‘Rembrandtroute’: een leesroute aan de hand van 
bijbelse taferelen van zijn hand.  
 
De leesroute werd  geïntroduceerd door kunsthistori-
ca Frauke Laarmann-Westdijk op 4 oktober, Rem-
brandts 350e sterfdag. 
 
‘Mijn studenten vragen mij regelmatig wat ze van de 
Bijbel moeten weten om het werk van Rembrandt te 
begrijpen’, zegt dr. Frauke Laarmann. Zij is docent 
kunstgeschiedenis aan de Open Universiteit, werkte 
mee aan de Rembrandtbijbel uit 2007 en adviseerde 
het NBG bij de Rembrandroute.  
‘Voor studenten kunstgeschiedenis is deze Rem-
brandtroute een mooi begin. Wie die volgt, ziet dat 
Rembrandt op een heel eigen manier bijbelse verha-
len uitbeeldde, met veel aandacht voor de emotione-
le impact van het afgebeelde tafereel. Misschien is 
dat wel een goede leeswijzer voor bijbelverhalen: 
lees ze onbevangen, als een caleidoscoop van mense-
lijk gedrag en ervaringen.’ 
 
Drie weken Rembrandt 
 
De Rembrandtroute is opgezet als een digitaal bijbel-
leesrooster, via de gratis app Mijn Bijbel. Wie zich 
aanmeldt, krijgt drie weken lang elke dag een Rem-
brandt te zien met het bijbehorende Bijbelverhaal en 
een kunsthistorische toelichting. De eerste week be-
handelt familiedrama’s uit de Bijbel, met onder meer 
Isaak en Rebekka (bekend als Het Joodse Bruidje). De 
tweede week brengt een lesje bijbelse geschiedenis 
volgens Rembrandt, met onder meer het schilderij 
Jeremia treurend over Jeruzalem. De derde week 
beschrijft Jezus’ leven door Rembrandts ogen. Dan 
komt bijvoorbeeld aan de orde het in 1990 gestolen 
schilderij Christus in de storm op het meer van Gali-
lea. 
 
Om de route te volgen: download de gratis app Mijn 
Bijbel, kijk in het menu bij Leesplannen en kies Rem-
brandt en de Bijbel. 
Link:  
https://www.debijbel.nl/app?utm_source=debijbel.nl
&utm_medium=referral&utm_campaign=blog-
rembrandt 
 
 
                                                     
 

Leef toe naar de Kerst met de NBG Adventskalender 
2019 
 
Het NBG komt ook dit jaar met een adventskalender  
met afbeeldingen van kunstwerken, bijbelteksten, 
korte overdenkingen en citaten van bekende schrij-
vers en denkers.  
‘Advent maakt van ons weer beginnelingen.’  
Zo omschrijft een van de auteurs van de adventska-
lender van het Nederlands Bijbelgenootschap de 
periode waarin we toeleven naar Kerst. Ieder jaar 
opnieuw staan we stil bij de geboorte van Jezus alsof 
het de eerste keer is. En ieder jaar opnieuw kunnen 
de oude, vertrouwde teksten van de Bijbel ons dan 
raken, verrassen en ontroeren. De NBG- adventska-
lender helpt om hier dagelijks een moment bij stil te 
staan.  
De adventskalender geeft 25 dagen lang bijbelse in-
spiratie voor de adventsperiode en Kerst in een 
handzaam formaat. 
De adventskalender is gratis aan te vragen via de 
website van het NBG. 

  

Link:  https://www.bijbelgenootschap.nl/advent2019 
 
                                Namens de werkgroep van het NBG 
                                                  Ineke Beestman -  Hoitink 

 
 
Nieuw Jaar  
 
En na de twaalfde slag 
begint de eerste dag  
van een nieuw jaar.  
Stil staat ze daar 
weer een nieuw jaar 
 de handen op de rug 
onzichtbaar in 
haar handen dagen 
van blijdschap maar 
ook van verdriet,  
 
jaar 
zeg me wat je brengt 
vertel me  
wordt het beter 
wordt het slechter, 
stil zwijgend 
staat ze daar 
weer een nieuw jaar. 
 

 

En daar staat Hij, 
Hij zegt  
ook in dit jaar  
zal ik er zijn voor jou, 
in blijde dagen 
en in dagen 
vol van rouw  
en vol van pijn 
ook dit jaar zal  
ik  je op handen dragen. 

  
 marja 

 

https://www.debijbel.nl/app?utm_source=debijbel.nl&utm_medium=referral&utm_campaign=blog-rembrandt
https://www.debijbel.nl/app?utm_source=debijbel.nl&utm_medium=referral&utm_campaign=blog-rembrandt
https://www.debijbel.nl/app?utm_source=debijbel.nl&utm_medium=referral&utm_campaign=blog-rembrandt


22 

 

 

Bloemen vanuit de kerkdienst 
 
27 oktober Mevrouw Grootenzerink-Hartemink 
  Hof van Flierbeek 51 
  Afd. Grutto kamer 503 
3 november De heer en mevrouw Te Boveldt 
  Esstraat 1A 
10 november De heer en mevrouw Maters  
  Patronaatsstraat 20 
17 november De heer J. Klomp 
  Ds. Van Krevelenstraat 12 
24 november De heer en mevrouw te Bokkel  
  Beukstraat 2 
 

 
 
Giften 
 
Ontvangen via mevrouw A. Staring  een gift van  
€ 10,- voor algemeen kerkenwerk. 
Mevrouw G. ter Haar ontving een gift van € 10,- voor 
de PVG en via ds. H. Hinkamp een gift van €50.- voor 
algemeen kerkenwerk. 
Hartelijk dank! 
 

 
 
Kledinginzameling 
 
Zaterdag 30 november is er de maandelijkse kleding 
inzameling van 09.00 tot 12.00 uur in de Ni’je 
Wehmerhof, Rentenierstraat 20. 

 
In de maand december vindt er geen  kledinginzame-
ling plaats. 
De eerstvolgende inzameling is op zaterdag 25 janua-
ri 2020 van 09.00 tot 12.00 uur in de Ni’je 
Wehmerhof, Rentenierstraat 20. 

 
 
 
 
 
 

 
Inloopochtend 
Iedere woensdagochtend heeft de Johanneshof, van 
9.30 - 11.30 uur de deuren geopend voor een kopje 
koffie. Het eerste uur is dominee Hinkamp regelmatig 
aanwezig. Vragen, opmerkingen, een praatje of een 
afspraak te maken? Iedereen is van harte welkom! 
 

∞ ∞ ∞ 
 
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 te leggen. U 
kunt uw verzoek tot voorbede ook thuis opschrijven 
en meenemen naar de kerk.   
 

 
 
 
 
Verschijningsdata Op Weg 2020 
 

 

Uiterste datum 
inleverdata kopij 

Op Weg komt in de 
week voor zondag 

 6 januari 
17 februari 
23 maart               

19 januari 
 1 maart 
 5 april 

20 april                    3 mei 

25 mei                     7 juni 

22 juni                     5 juli 

24 augustus             6 september  

21 september                    4 oktober 

19 oktober                      1 november 

23  november              6 december 
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Het volgende nummer. . .   
 

voor de maanden januari en februari komt uit in de 
week voor zondag 19 januari 2020. Kopij moet uiter-
lijk maandag 6 januari 2020 om 12.00 uur zijn ingele-
verd 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      06-25072817 
  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 1 december 
eerste zondag van advent 
akz dienst m.m.v. Oost-Gelders Byzantijns  
mannenkoor Cantores Versicolores 
10.00 uur ds. J.J. Hinkamp 
welkom: de heer Te Kronnie 
deurcollecte: missiewerk 
 
zondag 8 december 
tweede zondag van advent 
10.00 uur ds. W. Onderwater, Aalten 
welkom: mevrouw Wibier 
deurcollecte: onderhoud gebouwen 
 
vrijdag 13 december 
heilig avondmaal Johanneshof 
15.00 uur ds. J.J. Hinkamp 
deurcollecte: kerkradio 
 
zondag 15 december 
derde zondag van advent 
akz dienst 
10.00 uur ds. J.J. Hinkamp 
welkom: mevrouw Meijer 
deurcollecte: algemeen kerkenwerk 
 
zondag 22 december 
vierde zondag van advent 
akz dienst 
10.00 uur ds. J.J. Hinkamp 
welkom: de heer Koskamp 
deurcollecte: St. Hope 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
dinsdag 24 december 
kerstnachtdienst m.m.v. popkoor Friends 
22.00 uur ds. J.J. Hinkamp 
deurcollecte: eredienst 
 
woensdag 25 december 
eerste kerstdag 
10.00 uur ds. J.J. Hinkamp 
welkom: de heer Te Kronnie 
deurcollecte: Kia kinderen in de knel 
 
zondag 29 december  
10.00 uur ds. F.Th. Lunshof-Klein, Varsseveld 
welkom: de heer Baarsma 
deurcollecte: cantorij 
 
dinsdag 31 december 
oudjaar avonddienst 
19.30 uur ds. J.J. Hinkamp 
deurcollecte: eindejaarscollecte 
 
 
zondag 5 januari 
10.00 uur ds. J.J. Hinkamp 
welkom: mevrouw De Bruijn 
deurcollecte: De Bondgenoot 
 
zondag 12 januari 
25 jarig ambtsjubileum ds. Hinkamp 
10.00 uur ds. J.J. Hinkamp 
welkom: de heer Bijker 
deurcollecte: plaatselijk pastoraat 
 
zondag 19 januari 
top 2000 dienst 
10.00 uur ds. J.J. Hinkamp 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

elke zondag is er na de dienst  
koffiedrinken in de Johanneshof 

 

elke zondag is er kinderoppas  
en kindernevendienst. 
 


