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Een stil moment 
 

voor verdriet dat niet is vervlogen... 
tranen die niet eens konden gewogen 

 

een stil moment 
waar de nare beelden weer opkomen 

voor die een dierbare hebben verloren 
 

een stil moment 
voor allen die hebben moeten lijden 
of in den vreemde moesten strijden 

 

een stil moment 
voor zij die stierven voor de vrede 

zijn die luttele woorden een stille bede 
 

een stil moment 
vragen wij aan de Lieve Heer: 

die wrede tijd? Dat nooit weer! 
 

bron: gedichtensite.nl 
Greta Casier 
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Waarom zou je? 
 
Ongelooflijk zoals onze samenleving ineens, 
in een paar weken tijd, verandert. Van een 
samenleving van druk druk druk naar  een 
samenleving van vooral rustig aan. Van een 
samenleving van ik heb al genoeg aan me-
zelf naar een samenleving van omzien naar 

elkaar. Ik weet, ik ben niet de eerste die dit con-
stateert. Maar ik kan er niet omheen. 
Petje af voor iedereen die zoveel betekent in de 
zorg en andere beroepen. Petje af voor iedereen 
die juist het gevoel heeft niet veel te kunnen in 
zijn of haar  beroep, en die daar in berusten kan.  
Petje af voor iedereen die  op een creatieve ma-
nier reageert. In Wageningen stelt New York Piz-
za twee elektrische pizza-bezorg-fietsen beschik-
baar waarmee bibliotheekmedewerkers boeken 
en dvd’s bij mensen thuis kunnen brengen. En 
jullie zagen vast wel de foto’s in de Elna van bu-
ren van de Flierbeek die de bewoners toezwaai-
den met vlaggen en grote harten die de kinderen 
geknutseld hadden. En zo kan ik nog wel even 
doorgaan.  
 
Eigenlijk kan je ook zeggen dat we van een sa-
menleving van ‘waarom zou je’ (je druk maken 
voor een ander, jezelf eens een pas op de plaats 
laten maken) gegroeid zijn naar een samenleving 
van ‘waarom zou je niet’ ( eens omkijken naar de 
mensen in je buurt, eens wat minder gejaagd 
door het leven gaan). Wel gek dat er een raar 
klein super agressief virusje voor nodig is om ons 
die goede dingen in het leven te laten terugvin-
den. 
Zo’n 2000 jaar geleden. Een samenleving als de 
onze. Mannen, vrouwen en kinderen die wonen, 
leven, leren  en werken. In die samenleving een 
groep die probeert de goede dingen van het le-
ven in ere te houden. Rust op zijn tijd (op de ze-
vende dag niet werken, jij niet, je personeel niet, 
en de vreemdelingen in je stad ook niet). Zorg 
voor ouderen (eer je vader en je moeder). Zorg 
dat je op een eerlijke manier aan de dingen komt 
(je moet niet stelen). Hou de waarheid in ere  
(spreek geen kwaad over anderen). Komt bekend 
voor zou ik denken. Toch? Die groep die pro-
beerde volgens die regels en nog een paar ande-
re te leven noemde zich christenen.  

Ook wel mensen van de weg. De weg die voert 
langs die regels. De weg die je gaat door die re-
gels in acht te nemen.  
 
Over weg gesproken. Je zou bijna kunnen zeggen 
dat een samenleving die de weg wat kwijt was 
op sommige punten die weg weer aan het terug-
vinden is. Weer een samenleving van mensen 
van de weg aan het worden is.  
 

 
 
Iedereen christen worden? Leuk gedacht maar 
niet noodzakelijk lijkt me. Als mensen zonder het 
stickertje ‘christen’ op hun voorhoofd met mij 
willen proberen de weg te gaan is dat al heel 
mooi. Ik ken iemand die op een vraag van een 
van de kinderen zei: “Ik geloof niet, maar ik voel 
me christen”. En als ik zie hoe die persoon bezig 
is denk ik dat we aardig op dezelfde weg zijn . In 
de moslimgemeenschap herken ik ook heel veel 
van die weg. Zo staat de zorg voor familie en 
voor de armen daar hoog in het vaandel. 
 
Blijft nog die extra dimensie die christenen en 
moslims hebben, hun God die boven alles staat. 
Die dat steuntje in de rug geeft terwijl je onder-
weg bent. Die via zijn zoon ons liet zien hoe je 
die  goede dingen, die regels, in praktijk handen 
en voeten geeft.  
 
Toen ik begon te schrijven had ik eerst het op-
schrift ‘Waarom zou je christen zijn?’ Een beetje 
naar aanleiding van het artikel uit de NRC dat we 
vorige keer plaatsten. Waarin de schrijfster aan-
geeft dat ze dat wel fijn gevonden zou hebben. 
Maar ik wil het graag breder neerzetten. Zodat 
iedereen erin past. In waarom je wel of niet de 
goede regels weer ontdekt. Regels die ook in het 
christendom een plek hebben. 
 
En voor ik het vergeet, alvast hele goede pink-
sterdagen gewenst. Je zou dat door zo’n virus 
bijna vergeten. 
      marja 
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 Pastorpraat ds. Hinkamp  
 

Wie had verwacht dat zoiets kleins als een virus 
zulke grote gevolgen zou hebben! We hebben er 
dagelijks mee te maken en dat zal voorlopig niet 
anders worden (al willen we dat misschien nog 
zo graag!).  

 

Langzaam maar zeker merk je dat er een ‘corona-
moeheid’ groeit. Al weer het enige nieuws? Al weer 
het onderwerp bij alle talkshows... om moe van te 
worden. En dan begint de dominee er ook nog weer 
over in zijn pastorpraat... (ik zal het kort houden) 
 

De invloed van zoiets kleins is inderdaad erg groot. En 
op dat punt begint mijn achtergrond van exacte we-
tenschapper toch weer op te spelen. Dan ben ik be-
nieuwd hoe groot zo’n virus eigenlijk is. Daarom heb 
ik het even opgezocht (dan hoeven jullie dat niet 
meer te doen).  
 

Op ‘micropia.nl’ lees ik: ‘Virussen zijn vele malen klei-
ner dan andere micro-organismen. Ze passen vaak 
tientallen tot honderden keren in de gemiddelde 
bacterie. Virussen zijn ook de meest voorkomende 
biologische entiteiten op aarde. In een druppel zee-
water zitten er bijvoorbeeld al meer dan 10 miljoen’. 
Overigens zijn virussen niet alleen maar lastig of 
slecht voor mensen. Ze zijn net zo hinderlijk voor 
bijvoorbeeld  bacteriën. Op deze manieren worden 
heel wat bacteriële ziekten onschadelijk gemaakt. Zo 
zie je maar, niets is alleen maar negatief! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Inmiddels ligt het Paas-
feest achter ons met de 
nodige bijzondere kerk-
diensten. Een online vie-
ring van het Heilig Avond-
maal voelde voor mij in de 
kerk goed aan. Natuurlijk 
zou ik liever brood en wijn 
delen in de kring, met el-
kaar. Maar ik heb het zelf 
als waardevol en passend 
ervaren. Met dank aan 
onze muzikanten, Johan 
Meerdink en Bas Tieltjes, 
hebben we een feestelijke 
Paasviering kunnen bele-
ven. 
 

Aan het einde van deze maand horen we, met Pink-
steren, hoe de kerk van het eerste begin zichzelf nog 
moest leren ontdekken. Misschien een inspirerende 
gedachte om in deze periode te kijken naar hoe wij 
actueel en betrokken kerk kunnen zijn nu. Een kerk 
van en voor God en van en voor de mensen. In die 
kerk maken we in geloof samen (in de ruimste zin van 
het Woord!) de dienst uit. Zo’n kerk heeft steevast en 
al door alle eeuwen en beproevingen heen toekomst! 
Bovendien: is niet opstandingskracht ons sterkste 
handelsmerk! ‘Boh noh dan!’ Of, om in een andere 
streektaal (in de sfeer van Pinksteren) te blijven: ‘It 
giet aon!’. Blijf gezond! Met een opgewekte groet! 
 

Hans Hinkamp 
 

PASEN 2020 
Op witte Donderdag kwam op televisie de landelijke ‘the Passion’’ noodgedwongen 
met een creatieve oplossing met de beste momenten uit tien jaar Passion.  
In navolging daarvan werd de overdenking in de dienst op eerste Paasdag in de  
Johanneskerk afgesloten met de hoogtepunten uit 25 jaar Paaspreken.  
Al die hoogte punten werden samengevat in één zin, nou eigenlijk twee zinnen:  

‘’De Heer is opgestaan. De Heer is waarlijk opgestaan.‘’  
“En nu? Nu zijn wij aan zet!’’ 

 
 

P.S. vragen, opmerkingen of gewoon zin om even een praatje te maken? Je mag mij rustig bellen of een be-
richtje sturen. En als de voicemail aanstaat dan kun je een bericht achterlaten, zodat ik terug kan bellen. 
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Online Kerkdiensten als uitdaging 
Bij het ingaan van de corona maatregelen was het 
wel flink wennen (nog steeds): geen kerkgangers in 
de kerk. Inmiddels zijn we al weer meer dan 10 online 
kerkdiensten verder. Achter de schermen wordt er 
gewerkt aan een betere kwaliteit van de uitzendin-
gen, in beeld en geluid. Maar ook voor de schermen 
zijn we op zoek naar de juiste vormen. 
 

Maar misschien biedt deze noodvorm ook wel nieu-
we mogelijkheden? Het kan ook een uitdaging zijn als 
het gaat om vorm en inhoud. Suggesties en reacties 
zijn van harte welkom! Wat zijn elementen die aan-
spreken? Wat mist u in de kerkdiensten? Muzikale 
verzoeknummers? Laat het mij maar weten!  
 

Hans Hinkamp 
 

 
Overzicht aanpassingen kerkdiensten 
Door de maatregelen met betrekking tot het corona-
virus zullen er tot 1 juni geen openbaar toegankelijke 
kerkdiensten in de Johanneskerk kunnen plaatsvin-
den.  
We proberen wekelijks een online kerkdienst te ver-
zorgen via kerkdienstgemist.nl. De kerkdiensten zijn 
ook op een later tijdstip terug te kijken. 
 

Hoe kunt u deze diensten 
‘bijwonen’? Ga hiervoor 
naar de website ‘kerk-
dienstgemist.nl’, en ga dan 
naar PKN Lichtenvoorde. U 
kunt hiervoor ook de spe-

ciale Kerkdienstgemist-app downloaden. 
 

Voor de laatste ontwikkelingen is het handig om de 
website van de kerk en/of de facebookpagina in de 
gaten te houden! 

 
 
 

 

Voorbeden 
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. 
U kunt uw verzoek tot voorbeden doorgeven via 
emai: voorbeden@pkn-lichtenvoorde.nl. U kunt ook 
bellen met ds. Hinkamp.   

 
 
 
 
 

Bijzondere kerkdiensten 
Maandelijks staat er een bijzondere kerkdienst op het 
programma. Onze AKZ-diensten: Anders Kerk Zijn. Nu 
was het met het begin van de online kerkdiensten 
bijna wekelijk een soort AKZ-dienst. Want alles vraagt 
om een andere aanpak. Allerlei automatismen en 
vormen vallen weg (zoals bij de samenzang).  
Maar onze Johanneskerk zou de Johanneskerk niet 
zijn als we niet ook bij de online kerkdiensten zouden 
proberen om ruimte te maken voor Anders kerk Zijn! 
Op 3 mei is er een AKZ kerkdienst in het teken van 75 
jaar bevrijding. Lang geleden ben ik voor een inter-
view op bezoek geweest bij mevrouw Mia Lelivelt. 
Het resultaat hiervan zal in de kerkdienst te zien zijn.  
 

Een week later is er ruimte voor een persoonlijk licht-
gebed.  In de kerk steken we dan weer lichtjes aan 
voor de nood in de wereld, of voor wat ons zelf raakt. 
Wie dat wil kan mij doorgeven (bellen, of via email: 
voorbede@pkn-lichtenvoorde.nl) waar ik een kaarsje 
voor mag aansteken. Zo hopen we toch interactief 
met elkaar betrokken te blijven!  

Hans Hinkamp 

 
Uitvaartdiensten in Corona tijd 
Een vraag die mij regelmatig gesteld werd in de afge-
lopen tijd was: ‘Hoe moet dat nu met een begrafenis? 
Of als er iemand overlijdt?’ Een begrijpelijke vraag. 
Want wat mag en kan er dan nog wel of niet? 
 

Inmiddels heb ik hier de eerste ervaringen mee op-
gedaan, in het crematorium en in onze Johanneskerk. 
Ieder afscheid brengt verdriet met zich mee. Maar 
afscheid moeten nemen onder beperkende omstan-
digheden is extra zwaar. Je kunt niet zomaar op be-
zoek en ook dan is afstand houden het devies.  
 

Heel concreet betekent het dat afspraken veelal tele-
fonisch of met beeldbellen moeten gebeuren. Zeker 
niet ideaal. Maar ondanks dat is het wel mogelijk om 
een waardig afscheid te kunnen houden. Met de op-
gedane ervaringen is het mogelijk om de richtlijnen 
na te komen zonder dat dit de boventoon voert. Over 
hygiëneregels zijn goede afspraken te maken.  
 

Overigens werd juist het afscheid in heel kleine kring 
ook als heel bijzonder en heel persoonlijk ervaren. 
Misschien een kleine geruststelling: het kan wel de-
gelijk om ook nu vormen te vinden voor een waardig 
afscheid. Mocht u er meer over willen weten, of voor 
andere vragen? Laat het mij rustig weten. Ieder af-
scheid vraagt om respectvolle en warme benadering.  
 

Hans Hinkamp 
 

 
 
 

mailto:voorbeden@pkn-lichtenvoorde.nl
mailto:voorbede@pkn-lichtenvoorde.nl
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Verjaardagen 
 
01 mei     De heer G.B. Schieven 
    De Steege 45 
    7136 ML Zieuwent 
    81 jaar 
02 mei    De heer B.H. Scholten 
    Rapenburgsestraat 33-104 

  7131 CW Lichtenvoorde 
  91 jaar 
  Mevrouw G. Geessink-Schepers 
  Oostermeenweg 1 
  7134 RK Vragender 
  83 jaar 
           14 mei De heer D.H. Wissink 
  Martin Leliveltstraat 40 
  7131 ZL Lichtenvoorde 
  76 jaar 
           15 mei De heer B.W. Scholten 
  Rapenburgsestraat 44 
  7131 CZ Lichtenvoorde 
  87 jaar 
           19 mei Mevrouw H.G. Kuiperij-Florij 
  Vincent van Goghstraat 17 
  7131 VD Lichtenvoorde 
  90 jaar 
           20 mei De heer H.W. Stronks 
  Esstraat 6-08 
  7131 CT Lichtenvoorde 
  86 jaar 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

21 mei  De heer J.T. Bod 
  Planetenstraat 41 
  131 HB Lichtenvoorde 
  75 jaar 
29 mi  Mevrouw D.C.B. Wijers-Scholten 
  Guttostraat 11 
  7132 DC Lichtenvoorde 
  81 jaar 
30 mei  De heer R.J.M. Boschman 
  Esstraat 47 
  7131 CT Lichtenvoorde 
  76 jaar 
01 juni  Mevrouw A.W. Oonk-Westerveld 
  Oude Winterswijkseweg 27 
  7134 PG Vragender 
  88 jaar 
02 juni  Mevrouw N. Kip Jacobs 
  Staringstraat 34 
  7131 XB Lichtenvoorde 
  77 jaar 
03 juni  De heer H.W. Nijland 
  Pastoor Scheepersstraat 49 
  7134 RB Vragender 
  79 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. 

Handschrift van 'Het Carillon',  
1941  
(Collectie Letterkundig Museum). 
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In memoriam Mimi Hillen-Lensink 
 

Donderdag 2 april namen we in crematorium Aalten 
afscheid van Mimi Hillen-Lensink.  
 

De afgelopen jaren waren er eerder zorgen om haar 
gezondheid. Iedere keer krabbelde ze weer op. Maar 
het coronavirus was haar helaas te machtig.  
 

Door haar kinderen en kleinkinderen waren er mooie 
en warme woorden met dierbare herinneringen. Er 
was een prachtig klinkend muzikaal eerbetoon aan 
oma, op piano en later op gitaar. Kleurrijk, betrokken, 
warm, nooit om gespreksstof verlegen. Zó werd ze, 
unaniem, door haar kinderen en kleinkinderen be-
schreven. Het zat in haar genen. En diezelfde genen 
gaf ze door aan een volgende generatie. 
 

Die warme levenshouding gaf ze net zo gemakkelijk 
door aan al diegenen die er bij kwamen, of op bezoek 
kwamen. Want iedereen was bij haar van harte wel-
kom. Maar ze was ook een vrouw met een mening en 
daarin kon ze heel direct zijn.  
 

De kerkgang zat niet in haar vaste patroon. Iedere 
zondag stond de soep bij haar klaar en werd er van 
alles besproken. Waar ze wel een trouw bezoeker 
was, was bij de activiteiten van de ouderenmiddagen 
van de PVG; van kerstviering tot bingomiddag. Ze 
hield van de ontmoeting en de gezelligheid.  
 

Toch was het leven niet alleen maar gezellig. Ze heeft 
zware tijden gehad met het verlies van haar twee-
lingbroer Jan (op 31 jarige leeftijd) en het overlijden 
van haar man Wim. Het verlies van dochter Anke 
ruim vier jaar geleden heeft haar erg geraakt. Maar 
na al het verdriet vond ze steeds weer kracht en le-
venslust. Als het niet voor haarzelf was dan wel voor 
wie haar zo dierbaar waren. 
 

Bij het afscheid waren er uit de Bijbel woorden van 
troost uit Psalm 139, over een God die mensen door 
en door kent. Veel mensen zijn opgegroeid met deze 
woorden., ‘God ziet je’, en hebben er moeite mee. 
Het beeld van een God die mensen continu in de 
gaten houdt om te zien of ze het wel goed doen. 
Maar zó is deze psalm van David niet bedoeld. Het 
zijn woorden die gaan over trouw en nabijheid: je 
staat er in het leven niet alleen voor! God is er bij. 
 

Dat haar kinderen en kleinkinderen en allen die ver-
driet kennen om haar overlijden troost mogen vinden 
in goede en dierbare herinneringen en in woorden 
van liefde en Gods trouw.  
 

ds. Hans Hinkamp 
 
 
 
 

In memoriam Bennie Klein Langenhorst 
 

‘We staan niet altijd stil bij het woord “samen” maar 
het is een groot gemis als “samen” uit je leven is’. 
Met deze tekst begon de afscheidsdienst, op woens-
dag 15 april. De dienst vond plaats in besloten kring 
in de Johanneskerk. 
 

Zijn gezondheid was broos en kwetsbaar. Tot twee-
maal toe was hij getroffen door een dubbele longem-
bolie. Maar toen onverwacht het coronavirus zijn 
weg kruiste was dat meer dan zijn lichaam aankon. 
 

Het werd een afscheid dat paste bij zijn leven: niet 
kijken naar wat niet (meer) kan, maar kijken naar wat 
wél kan. Waar het andere mensen soms jaren lijkt te 
kosten om enigszins vrede te kunnen sluiten met een 
rollator, of ander hulpmiddel, daar verkende Bennie 
(letterlijk en figuurlijk) in een stevig tempo de nieuwe 
mogelijkheden van zijn scootmobiel. Hij was graag 
gezien, bij familie en vrienden. Zorgzaam, liefdevol, 
behulpzaam en gezegend met over het algemeen een 
goed humeur.  
 

Bij de Christmas Carols in onze Johanneskerk genoot 
hij van de kerstklassiekers. Bij de nazit met warme 
chocolademelk en volop bekenden zag je hem genie-
ten. Het volgende dat op zijn verlanglijstje stond was 
dan de Top2000 kerkdienst, waarbij de kerk zelf dan 
toch wel te druk voor hem werd.  
 

Bij de uitvaartdienst klonken de woorden van de 
trouwtekst. Over de waarde om ‘geworteld en ge-
grondvest te blijven in de liefde’. Het geloof en de 
liefde van God mag hierbij helpen. Het was liefde die 
kleur gaf aan het leven. Liefde als bron van geluk. 
Toen later zoon Roy in het leven kwam was het gezin 
en het geluk compleet.  
 

Bennie Klein Langenhorst straalde uit dat hij een 
dankbaar en gelukkig mens was. Hij was een lieve en 
trotse opa voor Lucenzo en Tishana, ook al bleef hij 
soms moeite houden met hun namen.  
 

Dat zijn vrouw Willie, Roy en Joyce en hun kinderen, 
kracht en troost mogen vinden in waardevolle herin-
neringen en de woorden van God; dat hij niet loslaat 
wat zijn hand begonnen is. 
 

ds. Hans Hinkamp 
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Overleg moderamen 17 april 
 
Aanwezig: ds. Hans Hinkamp, Sjors Tamminga, 
Bert Baarsma, Frits Schutten en Rinus te Kronnie  
 
Onze goede oude Johanneskerk zal in de 372 
jaren van haar bestaan al heel wat meegemaakt 
hebben. 

Zo  was er honderd jaar geleden een heuse pande-
mie, de Spaanse Griep die vele miljoenen slachtoffers 
maakte.  
Meer recent was tien jaar geleden de Mexicaanse 
griep en in de winter van 2014/2015 stierven er  
8600 mensen meer dan er “normaal” in die periode 
zouden sterven. 
Eind vorig jaar stak een nieuw virus in China de kop 
op en bereikte uiteindelijk ook ons land. Onze pre-
mier sprak vorige maand het volk toe. Er werden een 
hele reeks maatregelen afgekondigd. Ingrijpende 
maatregelen zoals we inmiddels allemaal weten. Een 
vreemd virus verovert de hele wereld en maakt 
slachtoffers, ook in onze gemeente. 
Alle activiteiten/bijeenkomsten in de Johanneskerk 
en de Johanneshof zijn tot nader orde stilgelegd. 
 
Op gepaste afstand van elkaar kwam het moderamen 
op vrijdag 17 april bij elkaar. In het kort willen wij u 
graag informeren over wat er zoal is besproken.  
  
Financieel beleid diaconie 
Er klinken de laatste tijd kritische geluiden over het 
besteden van diaconaal geld. De diaconie heeft met 
ca. 50 ha landbouwgrond in pacht en erfpacht een 
flinke inkomensbron. Het beleid is er opgericht jaar-
lijks  het rendement aan te wenden voor het bestrij-
den van de nood in wereld, dichtbij en ver weg.  
Die landbouwgronden kun je niet zo maar verkopen 
om met de opbrengst de nood in de wereld te leni-
gen. Veelal zit er een langdurig (erf)pachtcontract op 
die grond. Bovendien brengt landbouwgrond meer 
op dan wanneer je het geld op de bank zet. 
 
Digitale collecte 
Bij de online kerkdiensten kan de collecte worden 
overgemaakt middels een hiervoor bestemd met 
bankrekeningnummer: NL37 RABO 0373 7245 78 , of 
met de app ‘Givt’. 
Givt-app downloaden via App Store of Google Play 
Store en u kunt meedoen met de collecte in de kerk 
of thuis bij de online kerkdienst of later. In onze ge-
meente zijn er drie collectes, voor diaconie, kerk en 
de deurcollecte. Het bedrag dat je geeft wordt gelijk 
verdeeld over deze drie collectes. 
 
 
 

Pastoraat 
Contact met gemeenteleden. Dit verloopt binnen de 
wijken door mensen te bellen en/of door een kaartje 
te sturen. De indruk is dat dit goed verloopt en dat u 
dit zeker waardeert. 
 
Herziening beleidsplan pastoraat  
Onlangs zijn er nieuwe afspraken gemaakt over de 
taakverdeling in het pastoraat en de samenwerking 
met de PVG. Het zou goed zijn het beleidsplan pasto-
raat hierop aan te passen. Ds. Hinkamp gaat hier mee 
aan de slag. 
      
Invulling kerkdiensten 
Rapportage kerkdienstgemist.nl  
Vooral sinds we alleen online kerkdiensten hebben 
nemen de kijkcijfers toe! Het lijkt er zelfs op dat er nu 
meer mensen de dienst meebeleven dan eerder in de 
kerk en via kerkdienstgemist samen! Er wordt druk 
gezocht naar een betere camera. 
 
Aanwezigheid ambtsdragers 
Ds. Hinkamp zal een mail verzenden aan alle kerken-
raadsleden. Op basis van vrijwilligheid mogen zij van-
uit hun functie een online dienst bijwonen, in of bui-
ten beeld. 
 
Voorbeden, persoonlijk lichtgebed 
Persoonlijk lichtgebed spreekt veel mensen aan. Re-
den om dit één keer per maand te doen. 
 
Bloemengroet 
Op dit punt is enige verdeeldheid binnen het mode-
ramen: sympathiek idee. We hebben echter heel veel 
mensen in de risicogroep (70+) en het risico dat er 
iets mis gaat. Dat willen we niet. Even afwachten wat 
de richtlijnen zijn na 28 april. 
 
Interactief: groeten van….., bellen met……   
Hierop wordt positief gereageerd. 
       
Voortgang AKZ  
(75 jaar vrijheid en dialect dienst) 
De mogelijkheden voor een AKZ-dienst zijn nu be-
perkt maar niet onmogelijk. In de dienst van 3 mei 
kan een video met Mia Lelivelt worden vertoond. Het 
Heilig Avondmaal  van zondag 10 mei komt te verval-
len. 
 
Acties naar gemeenteleden of samenleving 
Ds. Hinkamp heeft een telefoontje gehad van burge-
meester Annette Bronsvoort, hetgeen door ons zeer 
gewaardeerd wordt. Als er vragen of zorgen zijn kun-
nen we contact opnemen met de gemeente. Aange-
geven is dat dit omgekeerd ook van toepassing is: de 
gemeente kan ook een beroep doen op ons als kerk. 



8 

 

 

Artikelen ELNA  
Besloten wordt tweewekelijks een advertorial  aan te 
bieden met een nieuwsbericht of een column van 
onze voorganger. 
 
Rondvraag 
Als gevolg van de coronacrisis kwam de spreekbeurt 
van bisschop de Korte op 19 maart te vervallen. De 
bisschop heeft inmiddels toegezegd in november 
naar Lichtenvoorde te willen komen mits de situatie 
dit toelaat. 
 
Persoonlijk lichtgebed i.p.v. Heilig Avondmaal 
Op 10 mei is er een persoonlijk lichtgebed in plaats 
van het Heilig Avondmaal  
 
Gastpredikanten  
De gastpredikanten gaan zo mogelijk ook online de 
eredienst verzorgen, al of niet met technische onder-
steuning van onze eigen voorganger. 
 

 
                    Hans Hinkamp en Rinus te Kronnie 
 

 
 
Aangeraakt 
 
Het spoor is mij bijster, 
de weg lijkt te lang, 
met stomheid geslagen,  
voor mensen soms bang. 
 
Gods volheid in leegte, 
die reinigt van vuil, 
de Trooster nabij mij, 
ten dage ik huil. 
 
Gods waarheid ontvangen 
en nooit meer alleen, 
Zijn vrede gekregen, 
brengt mensen bijeen. 
 
Gods kind’ren tezamen, 
verlangend naar Hem, 
zij horen Hem komen, 
de wind is Zijn stem. 
 
De zonden vergeven, 
mijn tong losgemaakt, 
een weg wordt geopend, 
Gods Geest die ons raakt. 
 

Aagje Lingen 
 
 

De diaconie  heeft de volgende organisatie onder-
steund: 
 
Stichting Bootvluchteling 
Stichting bootvluchteling is in 2015 opgericht, en 
heeft als doel concrete en praktische  hulp te bieden 
aan wanhopige en kwetsbare mensen op de vlucht. 
Waar bij de oprichting van stichting bootvluchteling 
het werk nog voornamelijk bestond uit bootlandin-
gen, reddingsmissies en medische werkzaamheden, 
worden nu steeds meer structurele voorzieningen 
geleverd, zoals onderwijs en sociale ondersteuning in 
Griekse vluchtelingencentra. 
 
Op dit moment heeft de grootste prioriteit van deze 
stichting, zoals op veel plekken in de wereld,  te ma-
ken met corona. 
 
Stichting bootvluchteling is nu vooral actief op het 
beruchte vluchtelingenkamp Moria op Lesbos. Meer 
dan 22.000 mensen zitten vast in dit overvolle kamp 
onder slechte omstandigheden, en nu helaas ook 
onder bedreiging van Corona.  
Er wordt (onder andere) medische zorg geleverd in 
dit kamp, maar de stichting kan een humanitaire 
ramp niet voorkomen wanneer Corona uitbreekt in 
Moria. Daarom zet de stichting zich samen met ande-
re hulporganisaties in voor evacuatie van dit kamp. 
Ondertussen wordt er geld ingezameld voor medi-
sche zorg en beschermingsmiddelen. 
 
Stichting Bootvluchteling ontvangt een gift van €500 
t.b.v. medische beschermingsmiddelen zoals mond-
kapjes en pakken om verspreiding van het Corona 
virus zoveel mogelijk tegen te gaan in vluchteling 
opvangcentra Moria op Lesbos. 
 
Op de website https://bootvluchteling.nl/sosmoria/ 
kan een petitie ondertekend worden om de vluchte-
lingen op Griekse eilanden nu in veiligheid te bren-
gen. 
 
Stichting Diyo Nepal 
Stichting Diyo Nepal ondersteunt de bewoners van 
circa 400 bergdorpjes in Midden-Nepal. In dit moeilijk 
toegankelijke gebied is de levenstandaard vergelijk-
baar met dat van het Nederlandse platteland rond 
1850: grond en vee voor eigen gebruik, lage hygiëne-
standaard, veel analfabetisme. 
In nauwe samenwerking met mensen ter plaatse 
wordt geprobeerd in gepast tempo de levensstan-
daard te verhogen, zonder de cultuur van dit land te 
veranderen. 
 
 
 

https://bootvluchteling.nl/sosmoria/
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Huidige situatie 
Sinds eind maart geldt in Nepal een lock-down, 
mensen moeten thuis blijven en de straten worden 
ontsmet. Mensen mogen alleen even naar het 
dichtstbijzijnde winkeltje om de noodzakelijke 
boodschappen te doen. Maar aangezien Nepal 
volledig afhankelijk is van de import van India, dat 
ook op slot zit, komen er nauwelijks levensmiddelen 
en kookgas binnen. De prijzen schieten omhoog. 

Daarom heeft Diyo Nepal verschillende 
distributiepunten opgezet en verzameld nu geld in 
om de gezinnen die dat het hardst nodig hebben van 
rijst, linzen, water en kookgas te voorzien. Daarbij 
wordt samengewerkt met de lokale overheid. Het 
leger en de politie kunnen ervoor zorgen dat 
producten bij de distributiepunten terecht komen. 

Voor € 25,- kan een gezin een heel eind vooruit 
geholpen worden. Dankzij de samenwerking met de 
lokale overheid is goed na te gaan dat het geld en de 
producten direct en goed terechtkomen bij de 
gezinnen dit het echt nodig hebben. En dat zijn er 
veel! 

Ook stichting Diyo Nepal ontvangt van de diaconie 
een gift van € 500. Dit ten behoeve van noodpakket-
ten voor diegenen welke door de lockdown niet in 
hun eigen voedselvoorziening voorzien. 
 
Rode Kruis 
Ook het rode kruis heeft een gift gekregen voor hulp 
aan slachtoffers van het corona virus. Het Rode kruis 
ontvangt van de diaconie een gift van € 1500. 
 
Het Blok Lichtenvoorde 
Eigenlijk geen gift, maar de diaconie heeft alvast 
kerstpakketten besteld bij ‘Het Blok’ in Lichtenvoor-
de. Dit om deze lokale organisatie te ondersteunen 
welke op dit moment minder inkomsten heeft door 
de Corona crisis. 
 
Heeft u zelf nog een suggestie goed doel? Laat het 
weten aan de diaconie! 
Als u zelf ondersteuning nodig heeft, of iemand kent 
die dit nodig heeft, in welke vorm dan ook, neem 
gerust contact op!  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Deur-/aanvullende collectes mei 
 
3 mei  Noodhulp: traumahulp slachtoffers Boko Ha-
ram (KIA) 
 
10 mei  Plaatselijk jeugdwerk 
 
17 mei  Koffie Johanneshof 
 
24 mei  Werelddiaconaat (KIA) 
 
31 mei  Pinksterzendingsweek (KIA) 
 
Opbrengsten deurcollectes maart 
 
01 maart  Stichting Hope           €80,90         
08 maart  Voorjaarszending (KIA)      €83,00       
Bovenstaand bedrag wordt door de diaconie aange-
vuld tot € 415,00. 
11 maart eigen project diaconie, Xenia Leiden €38,50     
Bovenstaand bedrag wordt door de diaconie aange-
vuld tot € 500,00. 
15 maart  40 dagentijd collecte (KIA)  €30,40     
Bovenstaand bedrag wordt door de diaconie aange-
vuld tot € 155,00. 
 
De kerkdiensten van 22 en 29 maart zijn alleen online 
te volgen geweest. Er is wel mogelijk tot digitaal col-
lecteren, waarvan één derde van de opbrengst ten 
goede komt van de doelen welke normaal gesproken 
door de deurcollectes gesteund worden. Dit deel was 
voor de beide diensten in maart gezamenlijk € 41,00 
en is bestemd voor binnenlands- en buitenlands dia-
conaat (Kerk in actie). Dit bedrag zal door de diaconie 
aangevuld worden tot € 200,00. 

 
                                                           Namens de diaconie 
                                   Frits Schutten en André Koskamp 

                                        diaconie@pkn-lichtenvoorde.nl 
                                                                         0544-376468 
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4 en 5 mei 2020 
 
Ieder jaar begin mei staat de herdenking 
van de tweede wereldoorlog en de bevrij-
ding vol in de aandacht.  

Dit jaar is het zelfs 75 jaar geleden dat ons land werd 
bevrijd en er zijn begin dit jaar in het hele land groot-
se plannen ontvouwd voor tal van evenementen. He-
laas heeft het Corona-virus veroorzaakt dat vrijwel 
alles is afgelast en/of tenminste wordt uitgesteld. 
 
Het aantal mensen dat de oorlogsjaren nog bewust 
heeft meegemaakt is inmiddels beperkt tot alleen de 
oudsten onder ons.  
De belangstelling voor onze zwaar bevochten vrijheid 
is gelukkig nog onverminderd groot en het is goed om 
met respect te blijven herdenken, welke offers daar-
voor gebracht zijn.  
 

Ook dit jaar in Op weg een stukje historie uit ons ei-
gen gemeente. Aangezien ondergetekende ook van 
na de oorlog is, raadpleeg, citeer en vat ik samen, 
met toestemming, delen uit het boek ‘Bezetting en 
Verzet deel I‘ geschreven door Henny Bennink uit Vra-
gender en thans wonende te Eibergen. Enkele gege-
vens over de laatste oorlogsdagen zijn een fragment 
uit een autobiografie van Willem Geurink, dat ik jaren 
geleden van zijn zoon Albert heb gekregen. 
 
Aan de Derde Broekdijk nabij het bruggetje met de 
naam ‘Onderduikersbrug’ stond tot april 1998 de 
boerderij van Willem en Dina Geurink.  
 

 
 
In de oorlogstijd en nog lang daarna was dat daar nog 
echt buitengebied, maar niet ver van het dorp.  
In oktober 1941 waren vier Joodse kinderen t.w. 
drie broers Levy en een neef Levy ondergedoken bij 
Heusinkveld op boerderij ’Klein-Entink’ in Varsseveld . 
Daar moesten zij hals over kop weg doordat op 7 
oktober ’s morgens vroeg een razzia was begonnen 
op joodse mensen en er waren aanwijzingen dat er 
meerdere zouden volgen.  

Heusinkveld wachtte dat niet af en hij vroeg Willem 
Geurink in Lichtenvoorde of hij twee joodse jongens 
in zijn boerderij kon herbergen. 
De twee andere jongens zouden elders worden on-
dergebracht. Nog diezelfde avond reed Willem 
Geurink op zijn fiets over allerlei binnenwegen door 
het Aaltense Goor naar boerderij ‘Klein-Entink’ om de 
jongens op te halen. Die hebben  
daar de hele verdere maand oktober bij Geurink on-
dergedoken gezeten. Pas toen de lucht rond de boer-
derij ’Klein-Entink’ was opgeklaard bracht Willem 
Geurink de jongens terug. 
 
Op 6 april 1943 maakte de bezetter bekend dat alle 
joodse mensen uit onder meer Gelderland zich moes-
ten melden in Vught. Zij die niet op eigen kracht 
Vught konden bereiken, zouden door de politie naar 
Westerbork worden gebracht. Niet gaan betekende: 
onderduiken. 
 
Veiligheidshalve bracht Heusinkveld twee broertjes 
Levy naar Willem en Dina Geurink aan de Derde 
Broekdijk in Lichtenvoorde. Een derde broer (de mid-
delste in leeftijd) werd naar het ouderlijk huis van 
Dina Geurink gebracht t.w. 
bij Wisselink op ’t Spieker in Wisch. Heimwee zorgde 
later voor hereniging van de drie broers bij Geurink. 
Hun ouders werden ondergebracht bij de fam. Wol-
sink in Westendorp. 
 
Aanvankelijk sliepen de drie jongens op de zgn. op-
kamer bij Geurink. Dat is de kamer boven de half-
verdiepte kelder in een boerderij.  
Mochten er onverwacht Duitse soldaten komen dan 
waren ze zo ontdekt. Die kans was niet  
gering. Daarom werd eerst een provisorische schuil-
plaats gecreëerd in een droge sloot, waar de jongens 
de nacht doorbrachten.  
Aannemer en verzetsman Wikkerink uit Aalten stuur-
de metselaar Derk Huitink naar Geurink.  
Die bouwde een schuilplaats aan de buitenkant van 
het varkenshuis. Belangstellende passanten werd 
verteld dat hij een waterput aan het maken was. De 
schuilplaats lag ca. 25 cm. onder het maaiveld en had 
een afmeting van 2,5 m. x 
2,5 m. en 1,75 m. hoog en was van binnen uit bereik-
baar via een ladder in het laatste varkens- 
kot, afgedekt door een luik. Door stro werd het luik 
aan het oog onttrokken. Voor beluchting en ontluch-
ting diende een zinken pijp van ca.10 cm. doorsnee, 
die stak onopvallend achter de waterput boven het 
maaiveld uit. In juni 1943 werd de schuilplaats inge-
richt en betrokken. Op de vloer werden slieten (ron-
de houten balkjes) gelegd waarover een laag stro 
werd gestrooid. Daarop werden de matrassen voor 
de drie jongens gelegd.  
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Ze waren overdag meestal niet in hun schuilplaats 
maar op zolder, door de ramen en een opgeschoven 
dakpan konden ze de omgeving goed in de gaten 
houden. Bij onraad doken ze snel weer hun schuil-
plaats in en kwamen er pas weer uit als Willem het 
verantwoord vond. 
Door een roffel op het luik en het fluiten van het Wil-
helmus wisten de jongens dat het veilig was. 
De eerste maanden kwamen de ouders eens per 
veertien dagen bij Geurink op bezoek telkens in het 
donker via wisselende routes over binnen- paden en 
sluiproutes om voor even herenigd te zijn met hun 
kinderen. Zij bleven dan voor één nacht met z’n vij-
ven in de kelder. De volgende avond gingen de ou-
ders dan in het donker weer terug naar Westendorp. 
Later dat jaar staakten ze die bezoeken omdat het te 
gevaarlijk werd.  
Het contact bleef echter wel door uitwisseling van 
brieven die de ene week werden gebracht en gehaald 
per fiets door Geurink en de andere week zorgde 
Wolsink voor de brievenwisseling.  
In de brieven werden voor de veiligheid fictieve 
roepnamen gebruikt. Achternamen werden al hele-
maal niet vermeld. 
 
De drie broers Jonny , Leon en Helmut Levy spraken 
veel met Bas Berger, een Rotterdammer die bij Geu-
rink als boerenknecht terecht was gekomen omdat 
hij niets met de arbeidsdienst te maken wilde heb-
ben. Op 18 augustus 1944 kwam daar nog een ont-
snapte Russische krijgs-gevangene bij: Alex Sidorov. 
Hij kreeg voor nood een schuilplaats in de karloods 
aangeboden, gemaakt van opgestapelde takkenbos-
sen en schoven stro. Later kreeg de Rus een definitie-
ve schuilplaats op de hooizolder. Met z’n vieren - 
Berger werkte overdag op de boerderij - vertoefden 
zij overdag op de zolder boven het woongedeelte, 
waar ze de meest uiteenlopende werkjes uitvoerden, 
van aardappelen schillen tot het bewerken van ta-
baksbladeren. Sidorov sneed vliegtuigjes uit hout 
voor de kinderen van Geurink. 
 
Onderduikers onderdak bieden was heel risico- 
vol. De laatste dagen van de oorlog waren ook nog 
spannend . Terugtrekkende Duitse soldaten  
waren soms recalcitrant en onberekenbaar en waren 
op zoek naar eten en vervoermiddelen. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fragment uit de autobiografie van Willem Geurink 
“…Om nooit te vergeten …..” 
De 30e maart ging ons laatste varken er aan. Dat 
mochten we voor ons eigen gezin houden. Maar 
’s morgens werd er een briefje gebracht, persoonlijk 
door de (NSB) burgemeester Lamers ondertekend 
(die rotzak), met de mededeling dat het enigste var-
ken vandaag gevorderd zou worden.  

Een poosje later kwamen twee Hollandse landwach-
ters in uniform en het geweer aan de nek, hun op-
wachting maken. Ik moest op hun bevel naar Lichten-
voorde om een  
slager te halen, die het hier thuis zou slachten. Ik 
beweerde bij hoog en laag dat ze toch wel wisten dat 
alle mensen moesten spitten en dus niet thuis waren. 
Het scheen voor hen een logische verklaring te we-
zen, ze gingen tenminste met hun beiden op zoek 
naar een slager en lieten mij achter. Een tijd later 
kwamen ze terug met slager Visser uit de Dijkstraat.  
Maar toen kreeg ik wat te mopperen dat er nog geen 
water heet was. Ik gooide her er maar op dat ik niet 
wist dat dat er ook bij hoorde. Het geheugen was 
schijnbaar wat afgestompt. Vlug moest er water in de 
mantelpot en met stro gestookt, hout was er niet. 
Eén van de twee bleef bij mij staan met de rug tegen 
het laatste varkenshok. Ik heb hem niet verteld dat 
vlak achter hem de joodse jongens in de schuilkelder 
zaten. 
Eindelijk was het zover dat het slachten kon door-
gaan. In een mum van tijd was het achter de rug, hij 
deed het wel met de Franse slag, ondertussen kneep 
hij mij ieder keer een oog toe. 
 
Diezelfde middag kwamen diezelfde soldaten met 
een handkar om het varken op te halen. Even moes-
ten ze nog dicht tegen de muur kruipen omdat er een 
Jabo overvloog. Je kon merken dat ze daar als de 
dood voor waren. We hebben het hele varken niet 
weer gezien. 
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De ingewanden van het varken mochten we houden, 
maar daar was niet veel eer aan te behalen, We heb-
ben geprobeerd de laatste restjes vet eraf te peute-
ren, we konden het heel goed gebruiken. Toen we 
daar de volgende dag mee bezig waren stonden er 
plotseling twee soldaten in de keuken die brood eis-
ten, Ze vroegen er niet om, maar eisten het. Het wa-
ren jonge snuiters, echt van de ‘Hitler-Jugend’ zo 
brutaal. 
Ze gingen wijdbeens aan de tafel zitten, het geweer 
tussen de knieën op de grond, met de bajonet als 
piek er bovenop. Na wat brood te hebben gegeten 
gingen ze weg, achter om het huis heen, regelrecht 
hier voor het huis naar het veeschuurtje van Schutte 
uit Harreveld. Dezelfde morgen had ten Brinke er zijn 
paard in gestald en om half vijf ons wakker gemaakt 
om te vragen of wij het paard wilden verzorgen. Toen 
we zagen dat ze naar het schuurtje gingen, gingen we 
beiden hen achterna. Ze kwamen al met het paard 
naar buiten om het mee te nemen. Ik greep het 
paard ook bij het touw en zei dat ze eerst de  eige-
naar moesten vragen, het werd echt zoals dat heet 
‘een getouwtrek’ . De ene dreigde al met schieten, 
maar de ander zei ”laat ‘m maar lopen”. Toen gingen 
ze weg tot onze opluchting.  
 
In een andere wei stond een kippenhok van  
Willem Olyslager, daar vonden ze ook niets om de 
eenvoudige reden dat er geen kip meer in zat. In elk 
geval was het paard behouden en dat heeft te Brinke 
erg gewaardeerd. 
 
Diezelfde dag 31 maart 1945 werd Lichtenvoorde 
bevrijd . 
 
Na de bevrijding werden de ouders Levy en hun 
drie zoons herenigd. Zij hebben hun hele leven con-
tacten onderhouden met de familie Geurink. 
Berger keerde terug naar Rotterdam en de Rus Sidor-
ov naar de Sovjet Unie met de aantekening dat van 
hem nooit meer iets vernomen is. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Willem en Dina Geurink zetten hun leven voort op de 
boerderij en hadden een kinderrijk 
gezin. Willem was ook vele jaren actief als 
respectievelijk diaken en ouderling en tevens als scri-
ba van de Gereformeerde kerk.   
 
Op 14 mei 1990 werd aan Willem en Dina de  
‘Yad Vashem’ onderscheiding uitgereikt door 
burgemeester  Pannekoek van de gem.Wisch.  
 

 
 
Nadat het boerenbedrijf was gestaakt, hebben vele 
belangstellenden de boerderij en ook met name de 
schuilplaats bezocht waaronder een aantal school-
klassen. Jan Scholte assisteerde er als rondleider. 
 
In oktober 1997 is Willem Geurink overleden op 85-
jarige leeftijd en in januari 2000 is Dina 
Geurink overleden op 86-jarige leeftijd. 
 
In 1998 is de boerderij met ook de schuilplaats 
gesloopt. Het terrein is een aantal jaren gebruikt als 
bouwlocatie voor een aantal bloemencorso-wagens. 
De laatste vijf jaar is dit perceel opgenomen in de 
nieuwe woonwijk, deels nog in ontwikkeling. 
In 2009 werd het laatste deel van de Martin 
Leliveltstraat tot aan de gemeentegrens vernoemd 
tot Willem Geurinkstraat.  
In 2012 werd nabij de plek van de voormalige 
boerderij de nieuwe fietsbrug in gebruik genomen 
met de naam ‘Onderduikersbrug’.  
                             

Frits van Lochem 
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Een brief 
 
Lieve 
Beste onbekende soldaat. 
 
Zoveel gedachten als ik je tegenkom. Voor een onbe-
kende soldaat ben je trouwens behoorlijk bekend. 
Wereldwijd. Talloos de plaatsen  waar je, naamloos, 
een plek  hebt gekregen. 
Soldaat, had je een keus? Waar vocht je voor , voor 
de goede zaak? Wie bepaalde dat die zaak goed was? 
Of als je ergens tégen vocht, wie bepaalde dat díé 
zaak slecht was? Werd dat soms bepaald door aan 
welke kant van de grens  je  werd geboren? Aan jouw 
kant was het goed, aan de andere kant als het maar 
op jouw kant leek ook, maar o wee als de andere 
kant anders was. Dan was het daar eng. Slecht. Een 
slechte zaak!  
Onbekende soldaat, wie waren je ouders? Waar 
vocht je? Waarvóór?  Was je bang? Had je pijn mis-
schien? Vrienden? Idealen? Een vrouw? Een kind? Zo 
veel vragen. 
Weet je dat je je in Engeland tussen koningen be-
vindt. Omlijst door klaprozen. Klaprozen rood als het 
bloed dat op de slagvelden vloeide. Weet je dat je 
graf in Griekenland bewaakt wordt door  soldaten die 
als ze elkaar aflossen wonderlijk vreemd bewegen, als 
in een dans, in even zo wonderlijke kleding. Zó anders 
dan de plechtige uniformen en  stramme bewegingen 
van de militairen die bij je waken bij de muur van het 
Kremlin. En dan Rome. Ik herinner me dat één van de 
twee die de wacht bij je hielden, bij dat ongelooflijk 
schitterende marmeren bouwwerk, stond te tollen op 
zijn benen. Kreeg de neiging om te blijven kijken tot 
hij omstortte  (misschien een te leuk feestje gehad de 
avond ervoor?), maar ik  wilde nog meer van Rome 
zien, dus vertrok. 
Zoveel oorlogen, zoveel plekken  waar je rust. Verte-
genwoordigend al die onbekenden, honderden, dui-
zenden, tienduizenden, honderdduizenden, meer 
nog, die streden voor een in hun ogen goede zaak. Dit 
wil ik je zeggen: ”je hebt me aan het denken gezet. 
Over die goede zaak. Over wat die waard is. Over wat 
je daarvoor over moet hebben. En vooral over hóé te 
bepalen wat de goede zaak is. Wat goed is.” 
Je ziet, ik heb  'beste' in de aanhef veranderd in 'lie-
ve'. Al schrijvend over jou ben je me lief geworden. In 
je kwetsbaarheid. In je twijfels die ook jij gehad moet 
hebben. In je angsten misschien. Je zorgen om thuis. 
Ik hoop zo dat ik werkelijk zal onderkennen  wat  'de 
goede zaak'  inhoudt als ik ten strijde trek, me op de 
barricaden begeef.         
                                                                                                                                                                               
Lieve groeten, Marja 

 
 

 
 
 

75 jaar later 
 

u, jij, 
ik, wij, 

hebben we geleerd 
van wat er ging  verkeerd 

zo veel jaar geleden? 
kijk eens naar het heden. 

 
ik ben van ‘erna’ 

en blij dat ik nú besta. 
want, had het mij persoonlijk geraakt, 

welke keuzes ik had gemaakt 
in zo’n duivels oorlogsgeweld? 

had ik me gedragen als een held? 
 

hebben we geleerd 
van wat er ging verkeerd? 

 
ook de winterswijkse geschiedenis 

kan niet worden uitgewist: 
een lijst met 326 namen. 
jaarlijks komt men samen 

‘om niet te vergeten’, 
maar willen we ook weten 

u, jij, 
ik, wij, 

van onze ereschuld? 
 

veel blijft in nevelen gehuld. 
onschuldigen werden vermoord 

goedmaken is  een onmogelijk woord. 
 

op een gepasseerd station, 
waar voor velen het einde begon, 

ligt nu onwrikbaar vast 
de geschiedenis, als een loden last. 

 
kerkelijke gemeente, burgerij 

ja, u en jij 
en ik, ja wij 

hebben we geleerd 
van wat toen ging verkeerd? 

 
                                                         Greta Kuijt 
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Het verhaal van . . . 
 
Voor kinderen en kleinkinderen schreef Jan Scholte 
zijn herinneringen op. Vijf jaar was hij toen de oorlog 
begon. Hieronder een greep uit wat hij meemaakte. 
En onthield. Meer dan vijfenzeventig jaar lang.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jan Scholte, 6 jaar oud 
 
Het is 10 mei 1940 als pap Scholte vanaf de deel de 
keuken binnenkomt en zegt: “Het is oorlog. De Duit-
sers zijn bij Emmen ons land binnengevallen en trek-
ken richting Noord Sleen.”  Hoe hij dat zo gauw wist? 
Jan heeft geen idee. Ook geen herinneringen aan 
gevechten. Wel weet hij nog dat er gesaboteerd 
werd. Door bijvoorbeeld een bruggetje onklaar te 
maken om de Duitsers tegen te houden. Die losten 
het probleem op door allerlei spullen uit het tolhuis 
dat bij de beek stond in de beek te gooien, om er 
vervolgens met auto’s en materieel overheen te rij-
den.  
En dan is er de keer dat tijdens het middageten de 
keukendeur opengaat waardoor oom Rieks binnen-
stapt. Hij was gelegerd op de Grebbeberg waar hevig 
gevochten is. Na de capitulatie van Nederland mocht 
hij, net als de andere soldaten, naar huis. Hij over-
leefde de gevechten maar heeft er nooit over gesp-
roken. Het was een heel emotioneel weerzien. 
Er is al  een schuilplaats gemaakt in de hooischuur. 
Maar die voldoet niet meer. (Die plek werd later ge-
bruikt om een varken te mesten en stiekem te slach-
ten. Je moest opgeven hoeveel varkens en koeien je 
had. Dat werd ook gecontroleerd.) Pap en de buur-
man besluiten om samen een schuilkelder te maken.  

De luchtgevechten tussen de Duitse Fallschirmjagers 
en de jagers van de geallieerden verhevigen. De kel-
der komt op de scheiding. Tussen de varkensschuren. 
Een gat van zo’n tien meter lang, zes meter breed en 
anderhalve meter diep. Strobalen erin. Balken erop. 
Daarop weer strobalen en anderhalve meter zand. 
Verscheidene keren zitten ze daar. Tijdens luchtge-
vechten, of als de bommenwerpers vanuit Duitsland 
terugvliegen naar Engeland.  
Wonend in het buitengebied kunnen ze het waar-
schuwende luchtalarm niet horen. Daardoor zijn ze 
één keer te laat. Ze zitten  aan tafel te eten. Een 
enorme knal. Een Duitse jager is neergestort op de 
akker een kleine 200 meter van de boerderij. Duitsers 
houden iedereen op afstand. Jan herinnert zich dat er 
jaren niets wil groeien op die plek. En altijd als ze 
daar in de buurt op het land werken moet hij denken 
aan de piloot die omkwam. 
Op enig moment wordt pap Scholte ingedeeld bij de 
Luchtbeschermingsdienst. Hij moet wat nu Oos-
tereind heet aflopen en kijken of de ramen wel goed 
verduisterd zijn. Voor de veiligheid heette dat. Je 
voorkwam dat de geallieerde  piloten oriëntatiepun-
ten  hadden.  
De oorlog duurt voort. Het zit de Duitsers niet altijd 
mee. Op een zondagmiddag stopt een Duitser met 
autopech voor de boerderij. Drie jongens staan op 
een afstandje te lachen. De Duitser gebaart dat ze 
moeten helpen duwen. Maar de jongens blijven la-
chend staan. Tot de Duitser zijn revolver trekt. Dan 
kiezen ze eieren voor hun geld. Jan Scholte weet de 
namen nog van de drie. En zegt: “ Een waar gebeurd 
verhaal, want ik heb het zelf gezien.” 
In 1944 komt er een onderduiker op de boerderij. 
Een jood. Met de schuilnaam Henk. Deze Henk ont-
kwam nadat hij verraden was in Nieuwlande. De SS 
arresteerde hem, martelde hem, maar hij wist te 
vluchten. Een jaar of twaalf geleden, toen Jan met 
een mede-onderduiker van Henk sprak, bevestigde 
die het verhaal. Overdag schilt Henk aardappels ach-
ter de kachel verstopt. Hij is bang na wat hij mee-
maakte. ’s Avonds gaat  hij  vanuit de grote keuken 
via de deel en een tussendeur naar de hooischuur 
waar hij slaapt onder een paar dekens. Hij is ge-
trouwd. Zijn vrouw wordt door pap Scholte vanuit 
Zuidbarge naar een ander onderduikadres gebracht. 
Jan herinnert zich dat ze altijd onder druk leefden. 
“Nooit vertellen aan vriendjes dat we een onderdui-
ker hebben” werd hun op het hart gedrukt. “Als je 
een landwachter ziet gelijk Henk waarschuwen zodat 
die kan vluchten!” En dan de buurman, een NSB’er,  
die opeens in de keuken staat waar Henk aardappe-
len schilt. Dit keer geheel tegen gewoonte door de 
achterdeur gekomen in plaats van zoals altijd door de 
baanderdeur.  Gelukkig heeft deze buurman zich van 
de domme gehouden. Een huis verder woont de  



15 

 

 

buurman van wie gezegd wordt dat hij onderduikers 
verraden heeft. Beide buurmannen zijn na de oorlog 
geïnterneerd geweest in Sleen.  
Op zondagmiddag neemt mam Scholte broer Henk 
mee naar de kerk in  Sleen. Thuis wordt door pap een 
preek gelezen uit de prekenserie  ‘Menigerlei Gena-
de’. Pap en mam Scholte vinden dat hun onderduiker 
Henk bekeerd moet worden tot het christelijk geloof. 
Hij erkent als jood immers niet dat Jezus de Messias 
is.  En kleine Jan moet meeluisteren. En stil zitten. Als 
hij niet stil zit krijgt hij van onderduiker Henk een tik 
op de vingers. 
Na verloop van tijd ontstaan er spanningen in huis. 
Henk wil naar zijn vrouw. Begint te dreigen dat hij 
pap zal aangeven als hij Henk niet laat gaan. Er is 
overleg. Tussen wie? Jan weet het niet. Onderduiker 
Henk belooft broer Henk een fiets als hij half april vrij 
zal zijn. Na het overleg wordt Henk ondergebracht in 
een bietenkelder aan het Jonghbloedvaart. Ook daar 
dreigt hij en weer is er overleg. Het besluit valt dat hij 
zo gevaarlijk is dat hij doodgeschoten zal moeten 
worden. Beide dingen gebeurden niet. Het dood-
schieten niet. En de fiets niet. Want op 10 april wordt 
dit deel van Nederland bevrijd. 
Flarden  van herinneringen. Het paard dat gevorderd 
wordt door de Duitsers en dat pap weg moet brengen 
naar Westenesch. Krijgt er geen geld voor. Het gezin 
heeft het niet breed in de oorlog. De prijzen zijn laag. 
De biggen bijna onverkoopbaar. Soms is het zo erg 
dat je moet oppassen dat je niet met meer thuiskomt 
dan waarmee je gegaan bent. De landwachters die 
met getrokken revolver pap opdragen  eieren te ge-
ven. De sabotage bij de brug op Holsloot als de Duit-
sers zich terugtrekken. De Duitse soldaat die de fiets 
van een huisgenoot pakt terwijl een andere soldaat  
een geweer in de aanslag houdt. Vrachtwagens met 
vluchtende Duitse soldaten. Iemand die zijn helm 
verliest. Jan: “ En ik was er als de kippen bij om hem 
te pakken. Ik werd tegengehouden omdat er weer 
met een geweer gedreigd werd”. 
En dan na de bevrijding. De koperen spulletjes wor-
den weer uit hun bergplaats gehaald. Ze hoeven niet 
meer ingeleverd te worden bij de Duitsers om er ko-
gels van te maken. De sinaasappel die Jan krijgt, mee 
naar huis neemt en deelt. Geld dat eerst besteed 
moet worden aan de kerk. Schoenen komen later.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dat was het verhaal. Het verhaal van Jan Scholte. 
Heel erg bedankt dat je het met ons wilde delen.. Na 
het nog eens teruggelezen te hebben denk ik: Wat 
een herinneringen. Wat is er door het hoofd van  
jonge Jan gegaan. Ik denk aan mijn jeugd. Aan de tijd 
tussen mijn vijfde en tiende. Wat voor herinneringen 
heb ik? Maassluis. Buitenspelen op de stoep. Naar 
school lopen langs de haven en de Zuidervliet. Zon-
dags wandelen naar het Hoofd aan de Nieuwe Wa-
terweg. Zwaaien naar de schepen waarop de buur-
jongens (allebei stuurman) naar verre oorden voeren. 
Dat is heel wat anders dan de onderduiker waar-
schuwen. Dan je vader eieren zien geven aan iemand 
met een getrokken revolver. Dan een neergestort 
vliegtuig achter je boerderij. Wat een verschillen En 
toch voelde ik één overeenkomst. Eén gevoel dat 
door al die herinneringen van Jan en door mijn herin-
neringen heen is gebleven. Het gevoel van veiligheid 
thuis. Bij vader en moeder. Bij pap en mam. Die er zo 
vanzelfsprekend waren. Die het gezin draaiende hiel-
den. Niet te vergelijken eigenlijk. Onder zulke ver-
schillende omstandigheden. Maar ook weer wel. Ze 
waren er gewoon.   
 
Vijfenzeventig jaar geleden. Maar ook nu nog altijd 
oorlogen. Mensen die elkaar verraden. Mensen die 
elkaar bedreigen. Maar ook mensen die gaan voor de 
goede zaak. Met gevaar voor eigen leven. Ook aan 
hen denken we in deze tijden.  
                                               Marja Koster 
 

 
Symbool  
 
Als een duif 
vogel uit de hoge, 
het leek erop 
maar was het niet. 
Wél zag men  
de Geest voor ogen. 

 
Als een windvlaag, 
geluid uit de hoge, 
het leek erop, 
maar was het niet. 
Wél werd men 
erdoor bewogen. 

 
Als een vlam, 
gloed uit de hoge, 
het leek erop, 
maar was het niet, 
Wél werd men 
erdoor bevlogen. 

 
Aagje Lingen  
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GELEUF ’T NO MAOR 
 

Nao viefenzeuventig jaor 
 
Mangs ovverkump het, denk ik, iederene wal ‘s, da-j 
deur een book, da-j an ‘t laezen bunt, zo maor een 
stuk in de tied terugge esmetten wordt. 
Dat ovverkwam mi’j bi’j het book ‘De Hongerwinter’ 
van Ingrid de Zwarte. Een book, dat uut egovven is as 
publieksversie van eur academische proefschrift ‘The 
Hunger Winter: Fighting Famine in the Occupied Ne-
therlands, 1944 – 1945’. In dat book dut ze op ne 
wetenschappelijke manaere verslag van eur onder-
zeuk naor alle facetten van den hongerwinter. Van de 
belangrieke rolle, dee-t vrouwen daorin espöld hebt 
en ok van wat der ondanks alles veur kinder in het 
westen van het land edaone worden. Vanzelf ok van 
de hongertochten vanuut het westen naor het oosten 
en het naorden. Al laezend overkwam mi’j het vol-
gende: Nao viefenzeuventig jaor zoog ik nog es waer 
heel dudelijk, wat der zich op ne winterdag in 1945 
bi’j ons thuus afspöllen. 
 
Wi’j wonnen an ne binnenweg, dén hillemaol dichte 
esni’jd was. Met ne tonne met een paerd der veur 
had mien vader een pad der deur eslöpt. Ovver dat 
pad kwammen ok geregeld aetenhalers met of zon-
der kinderwagen of fietse bi’j ons langs in de hoppe, 
dat der wat te koop was. Maor miene olders hadden 
niks te koop. Al ging der wal geregeld een pakket met 
roggebrood naor het gezin van domnaer Zwart, dén 
vrogger in Aalten estaone had en no in Andijk won-
nen. Op één of andere manaere hadden miene olders 
ne bezonderen band met um en zien gezin. 
At dee aetenhalers rond de middag bi’j ons langs 
kwammen, was der altied wal een bord aeten veur 
eur. Daor heel mien moder in dee tied gewoon 
raekening met. Ze had daorveur ne groten, zwarten 
kokkepot op de kachel staon. Vader had in onze 
kökkene, waor-t wi’j met zien allen an taofel zatten, 
ook onze beide onderdukers, apart ne holten banke 
ezet, waor-t een paar mensen op konnen zitten. 
 
Ene van dee mensen zee-k nog zo veur mi’j. Ne grie-
zelig mageren man, dén zien pak as plodden um ’t lief 
hangen had. Wi’j atten dén middag moos met een 
pleksen uutgebakken spek. Nao at vader, zo as de 
gewoonte bi’j ons thuus was, hardop ebid had, 
scheppen mien moder het aeten met ne schumer op. 
Aerst kreggen de aetenhalers wat, ok dén langen 
mageren. Ton mien moder um ne schumer aeten op 
zien bord edaone had, wol hee der nog ene bi’j heb-
ben. Of mien moder ok al zei, dat hee aerst dat maor 
op most aeten, hee blef drammen en ton kreg e der 
nog een betjen bi’j.  

Ze gof um ok nog den raod, um langzaam en met 
kleine hepkes te aeten. Dat had ze net zo good 
teggen den deurpost zeggen können. Ik heb nog 
nooit van mien laeven ene zo gauw zien aeten weg 
zeen sloeken. Wi’j as kinder mochten dat vanzelf 
neet, maor wi’j hebt met ogen as theeschötteltjes der 
naor zitten kieken. 
Ton hee zien bord löög had, rennen e naor buten. En 
daor, bi’j den paerenboom, in den snee, kwam al het 
aeten der waer uut. Deur het raam zoge wi’j ne grote, 
greune flatse in den snee liggen, en dén groten mage-
ren man, dén der bi’j te hulen ston. 
Dat is het beeld, dat ik viefenzeuventig jaor gelaene 
van honger ekreggene hebbe. Van een dankgebed 
nao dat aeten kan-k mi’j niks maer herinneren. 
 
Der is nog eets, dat ik nao viefenzeuventig jaor nog 
altied bi’j mi’j hebbe. Dat is muziek van een heel be-
zonder instrument, dee ik met de bevrijding eheurd 
hebbe. 
 
Op vri’jdag 30 maert 1945 worden Aalten bevrijd. ’s 
Zaoterdagsmorgens daornao mocht ik met mien va-
der naor het dorp, um te kieken, wat der no alle-
maole gebeurd was. Op de markt stond het vol met 
allemaole militaire voertuge en der leep heel völle 
volk tussendeur. Opens heuren ik daor bovven allen 
drokten uut een heel apart geloed. Een betjen klage-
rig, maor wal heel mooi. Het blek um ne doedelzak-
spöller te gaon, dén daor ziene leedjes spöllen. Dee 
muziek bun-k altied mooi blieven vinnen. 
 

 
Britse tanks en bevrijders op de markt in Aalten.  
Foto collectie Bernard Garretsen 
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In 2002 wazze wi’j op vakantie bi’j familie in Canada 
en maken daor ne rondreize deur Brits-Columbia. Op 
het leste stuk van dee reize ging het deur het dal van 
de rivier de Fraser. Argens halverwaege in dat dal is 
der ne geweldige stroomversnelling in dee rivier. Den 
name daorvan zeg al, dat het daor slim tekaer gaon 
kan: Hell’s Gate, de paorte van de helle. Met een 
kabelbaantjen kö-j naor een saort schiereilandjen an 
de ovverkante van de rivier. Dat he-w edaone en daor 
landen wi’j in de buurte van een restaurant, dat daor 
ston. Um ons hen een enorm kabaal van al dat water, 
dat zich deur de stroomversnelling ne weg naor on-
deren banen. Maor daor bovvenuut klonk het geloed 
van ne doedelzak. En jao heur, een endjen wieter 
stond der ne man op te spöllen. Ik bun naor um hen 
egaone en in mien beste Engels he-k um verteld, 
waor-t ziene muziek mi’j an denken deed. Hee was 
der gewoon effen ontdaon van. Ik eigenlijk ok efkes 
waer. 
 
Bevrijding is veur mi’j zo veur altied verbonden met 
het geloed van dén enen doedelzak op de markt in 
Aalten. 
Ok nao viefenzeuventig jaor. 
 
                                                                          Henk Lettink 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
4 mei  
 
Morgen wapperen vlaggen 
vrij 
in top 
rood wit blauw. 
Morgen vieren we feest. 
Maar voor morgen 
voor het licht van de morgen 
wordt het donker rondom 
stokken de vlaggen  
halfstok 
tekens van  
levens 
voortijdig  
gestopt. 
 
Gestamelde woorden 
aarzelende gebaren 
bloemen als offer voor 
die hun angst overwonnen 
die zichzelf durfden geven 
in hun strijd tegen duister 
gelovend in licht. 
 
Vandaag vlaggen halfstok 
woorden van herdenken 
stil en verdrietig 
in rouw en in pijn 
gedenken 
herdenken 
tot het licht van de morgen 
bevrijdend licht 
licht om  in te leven 
kostbaar licht 
licht aan ons 
in handen 
gegeven. 
Vrijheid. 

 
   marja 
 



18 

 

 

Werkgroep Lichtenvoorde – Herold  
33 jaar verbonden in geloof en vriendschap 
 

Na onze AKZ dienst van 23 februari j.l. met als 
thema “Geloven 
over grenzen” 
konden de be-

zoekers aan de kerk-
dienst een kaart schrij-
ven aan onze vrienden 
in Herold. hhhhhjhhhh 
 

Samen met een CD met de kerkdienst konden we 62 
kaarten naar Herold versturen.  
Voor de Paasdagen hebben we ook nog een Paas-
groet naar Herold gestuurd in verbondenheid in deze 
moeilijke tijden.  
 

Die Welt um uns herum hat im Moment große Sor-
gen. Keine Besuche, kein engen Kontakt. 
Trotzdem fühlen wir uns in diesen schwierigen Zeiten 
eng miteinander verbunden im Gebet und Gottes 
Glauben.  
                                                                                                         

Das Osterkreuz 
Der Ostermorgen ist erwacht, 
Jesus Christ ist auferstanden, 

Vergangen ist des Todes Nacht 
und zertrennt der Sünde Banden. 

 
Das leere Kreuz, es steht noch da, 

in der heil´gen Morgenstille, 
zum Zeichen dort, auf Golgatha, 

Gottes Plan ist nun am Ziele. 
 

Das alls Erlösung ist vollbracht, 
und der Zugang wieder offen, 

des Sohnes Lieb´ hat aufgemacht, 
wo durch Sünde wir verschlossen. 

 
Drum hat das Kreuz den güldnen Schein, 

diesen Glanz von Gottes Treue 
und hüllt die ganze Welt darein, 

jeden Tag für uns auf´s Neue. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Onze kaarten met groeten zijn in Herold verdeeld 
onder de kerkleden. Deze kaartactie werd erg ge-
waardeerd, waarop men daar besloot om als paas-
groet persoonlijke kaarten naar Lichtenvoorde te 
sturen.  
Op de kaarten stonden een aantal persoonlijke vra-
gen/wensen die men kon invullen. Ik heb een korte 
samenvatting te maken van alle wensen 

 

• Was bewegt dich in diesen Zeiten am meisten? 
(Wat houd je je in deze tijd het meeste bezig?) 
Voor velen het gemis van familiebezoek; gezond-

heid; onzekerheid over werk en gezondheid; dat 

niet alles vanzelfsprekend is.  

• Was trägt dich? 
(waar heb jij steun aan?) 
Weten dat God bij ons is; het Geloof; de liefde; 
de hoop; bidden; de Bijbel; de online kerkdien-
sten; de familie 
 

• Wer oder was ist mir jetzt besonders wichtig? 
(wat is voor mij op dit moment belangrijk?) 
de familie; het geloof; de Bijbel; de opstanding 
van de Heer; Licht voor onze medemensen 
 

• Persönliche Grüsse 
(persoonlijke groet) 
Een gezegend Paasfeest; Gods zegen; dankbaar-

heid voor de verbondenheid met Lichtenvoorde. 
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Dominee Glöckner gebruikte de volgende woorden: 
 
Sonne ist nicht abgesagt 
Frühling ist nicht abgesagt 
Beziehungen sind nicht abgesagt 
Lesen ist nicht abgesagt 
Zuwendung ist nicht abgesagt 
Musik ist nicht abgesagt 
Freundlichkeit ist nicht abgesagt 
Gespräche sind nicht abgesagt 
Freundschaft ist nicht abgesagt 
Hoffnung ist nicht abgesagt 
BETEN ist nicht abgesagt 
GLAUBEN ist nicht abgesagt 
 
 

 
 

            
 
 
Ondanks de onzekerheid wat we de komende maan-
den wel of niet mogen en/of kunnen, proberen wij als 
werkgroep toch een programma te maken voor het 
bezoek van onze vrienden van 17 t/m 20 september 
2020. 
 

 
Heeft u door onder andere de AKZ-dienst interesse in 
de werkgroep gekregen en zou je mee willen doen? 
Praat dan eens met één van de leden van de werk-
groep of kom gewoon eens binnenlopen tijdens een 
overleg of tijdens het bezoek in september. 
PS: het niet goed spreken van de taal is geen beletsel. 
 

 
                                                                                                                                             

Namens de werkgroep                                                                                                                                           
Hans Tornij (tel 379691) 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

     Gebed van de maand 
 
In deze rubriek altijd een bijzonder gebed. De 
hele wereld wordt getroffen door het coronavi-
rus. Nu er veel is ontregeld zoeken we naar 
houvast en toekomst. We maken ons zorgen 
over onszelf en over elkaar. Daarom deze keer 
een smeekgebed als gebed van de maand. Heb 
je een zelf een gebed dat je raakt? Geef het aan 
ons door.  
 

Heer, 
ontferm u, 
over de mensen die ernstig ziek zijn 
en eenzaam en alleen, 
omdat ze hun naasten niet mogen besmetten. 
 

Ontferm u 
over de mensen, 
die hun geliefde niet mogen bezoeken  
in hun stervensuur. 
 

Ontferm u over de mensen in de zorg,  
de artsen en de verpleging, 
die werken onder grote druk. 
Heer, ontferm u 
over onze angst 
om onze dierbaren, om onszelf. 
 

Ontferm u over onze zorgen 
over werk dat stil komt te liggen, 
over opdrachten die niet doorgaan, 
over financiële gevolgen  
voor ons huishouden, of ons bedrijf. 
Geef ons moed en rust, 
dat ons leven in uw hand is,  
dat we geborgen zijn in U,  
omdat we dat altijd al waren.  
Amen. 

Tom de Haan 
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Collectes bij online kerkdiensten 
 

Om het niet te lastig te maken is er bij de kerkdien-
sten via kerkdienstgemist de komende tijd gekozen 
voor één collecte. De opbrengst zal in drie gelijke 
delen verdeeld worden onder de diaconie, de kerk en 
de ‘aanvullende collecte’. Deze aanvullende collecte 
staat op het rooster in Op Weg en zal worden ver-
meld in de kerkdienst. 
 

Om een gift over te maken is het volgende bankreke-
ningnummer beschikbaar: NL37 RABO 0373 7245 78. 
 
Daarnaast is er ook de mogelijkheid om een gift te 
heven met een app: Givt. Deze wordt ondersteund 
door kerkdienstgemist. Givt wordt al in meer dan 150 
andere kerken gebruikt en ook een aantal stichtingen 
en goede doelen maken er al gebruik van. 
 

Het gebruik van Givt en bovengenoemd 
bankrekeningnummer is uitsluitend bedoeld  voor 
collectes en niet voor andere giften en betalingen! 

 
 

Wat heb je nodig voor de Givt app? 
Om te geven met Givt heb je alleen een smartphone 
nodig (Android of Iphone) met daarop de Givt-app. Je 
kunt na het downloaden je e-mailadres invoeren en 
meteen beginnen met geven. De verdere registratie 
kan je op een later moment afronden. Bij je registra-
tie vul je een aantal persoonlijke gegevens in (zoals je 
adres, mobiele nummer en rekeningnummer). Ook 
geef je een machtiging af om je gift van je rekening te 
laten afschrijven. Je krijgt hierbij een code van Givt 
toegestuurd om de inschrijving af te ronden.  
 

De Givt-app is zo ontworpen dat je makkelijk door dit 
proces wordt geleid. Zoek in de App Store of op 
Google Play naar Givt of ga naar via internet naar:  
www.givtapp.net/download. 
 

Givt is betaalverkeer en dat betekent dat er transac-
tiekosten aan verbonden zijn. Die kosten worden 
ingehouden van je gift en bedragen 4,5% per gegeven 
Euro. Als je telefoon een internetverbinding heeft 
kun je zien of de gift gelukt is. Het is dan ook mogelijk 
een gift te annuleren (binnen een kwartier na het 
geefmoment). 
 

Hoe werkt het? 
De kerkdiensten vanuit de Johanneskerk zijn te vol-
gen en terug te kijken op kerkdienstgemist.nl onder 
de naam PKN Lichtenvoorde. Je kunt ook direct naar 
onze kerk via deze link:  
https://kerkdienstgemist.nl/stations/1061 
 

Op het beeld staat een af-
beelding ‘Geef met Givt’. Als 
je hier op klikt opent er een 
extra scherm.  

 

Dit ziet er ongeveer zo uit:  
 

 
 

Open de Givt-app op de mobiele telefoon. Hieronder 
zie je twee afbeeldingen uit de app. De afbeelding 
links krijg je als eerste in beeld. Hier kun je ingeven 
hoeveel je wilt geven. Als je op ‘volgende’ klikt krijg je 
de afbeelding rechts. Hier kun je de optie aanklikken 
‘QR-code’. Scan dan de QR-code in op het beeld van 
kerkdienstgemist (zie boven) en dan komt het goed. 
 

Overigens houdt de app zelf al je giften (ook aan an-
dere doelen) bij en aan het eind van het jaar kun je 
een overzicht downloaden om te gebruiken voor de 
aftrek van de inkomstenbelasting. Wel zo handig! 
 

 
 

Je kunt ook kiezen voor ‘Lijst’ en vervolgens kiezen 
voor PKN Lichtenvoorde. Je kunt op deze manier ook 
buiten de kerkdiensten om een gift over maken. 
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Nederlands Bijbelgenootschap 
 
NBG-weggeefactie met bemoediging uit de Bijbel 
 
Nu het coronavirus Nederland bezighoudt, kinderen 
veel meer thuis zitten en verpleeghuisbezoek niet 
mag, komt het Nederlands Bijbelgenootschap (NBG) 
met een weggeefactie. ‘De Bijbel heeft mensen door 
de eeuwen heen rust, vertrouwen, hoop en moed 
gegeven in onzekere tijden’, zegt NBG-directeur 
Rieuwerd Buitenwerf. ‘Daarom stellen we die be-
moediging nu voor iedereen gratis beschikbaar.’ 
 
Er is keuze uit drie bijbeluitgaven, die mensen kunnen  
aanvragen voor zichzelf, de kinderen of voor kwets-
bare of eenzame bekenden. 
 
Kinderuitgaven en Psalmen 
Twee van de boeken zijn voor kinderen. Het derde 
boekje is een editie van de Psalmen:  
 

• D
De Samenleesbijbel Junior: 14 stappen. Deze uit-
gave is bedoeld voor kinderen van 4-7 jaar en be-
vat Psalm 23, het verhaal over Jesaja die droomt 
van vrede, de Bergrede van Jezus, het Paasverhaal 
en tien andere verhalen opgenomen. Naast de 
bijbelverhalen staan opdrachten, vragen en proef-
jes.  

 

• H
Het Lucas-evangelie uit de Samenleesbijbel. Dit 
boekje is bedoeld voor kinderen van 8-12 jaar. Het 
bevat verhalen over Jezus, waaronder het paas-
verhaal. Er staan creatieve opdrachten bij, waar-
mee kinderen de betekenis van de verhalen kun-
nen ontdekken. Ook zijn er tips over hoe je thuis 
Pasen kunt vieren.  

 

• P
Psalmen Dichtbij, een uitgave van het boek Psal-
men in de Bijbel in Gewone Taal. Naast de psalm-
tekst staan vragen, die bedoeld zijn om je te hel-
pen om uit deze bijbelse gedichten rust, vertrou-
wen en hoop te putten. 

 
Zowel de EO, die Psalmen Dichtbij mogelijk maakte, 
als de Protestantse Kerk in Nederland, die meewerkte 
aan de Samenleesbijbel, ondersteunen deze actie van 
harte. 
 
 
 
 
 
 

Bestelwijze 
Iedere besteller mag maximaal één exemplaar per 
titel opvragen.  Per adres is één bestelling mogelijk. 
De actie loopt zo lang de voorraad strekt van in totaal 
40.000 exemplaren, dus op is op. De boeken worden 
– tenzij de situatie in het land dat onmogelijk maakt – 
voor Pasen thuisbezorgd. De boeken kunnen aange-
vraagd worden via: bijbelgenootschap.nl/juistnu. 
 
Geef hoop aan tieners in Bangladesh 
In het straatarme Bangladesh zouden veel mensen 
graag een eigen bijbel willen hebben. Vaak is er voor 
de gewone dingen al nauwelijks geld. Laat staan voor 
een bijbel. Daarom verspreidt het Bijbelgenootschap 
van Bangladesh bijbels onder tieners.  
 
We investeren in de jeugd met een boodschap van 
hoop en perspectief. En niet zonder effect. Lerares 
Mary Biswas ziet het met eigen ogen: ‘De Bijbel 
maakt onze tieners zelfverzekerder, omdat ze leren 
dat ze in onzekere tijden altijd op God kunnen ver-
trouwen.’ Dit vertrouwen is juist nu belangrijk!  
 
Sinds 2011 reizen medewerkers van het Bijbelge-
nootschap van Bangladesh door het land om bijbel-
studiedagen te organiseren voor tieners. Dit doen ze 
via kerken, scholen en in weeshuizen. Ripa Baroi (17) 
heeft via school deelgenomen aan zo’n studiedag. ‘Ik 
kreeg toen mijn allereerste eigen bijbel. Een cadeau 
dat met niets anders te vergelijken is.’ 
 
Het NBG wil 5.000 tieners in Bangladesh een eigen 
bijbel geven. Een hoopvolle investering in de toe-
komst van deze jonge mensen. Kijk op bijbelgenoot-
schap.nl/projecten voor meer informatie. Via de 
website kunt u het project ook financieel steunen. 
                                                                                         
Link:  
https://formulier.bijbelgenootschap.nl/donatie-
bangladesh 
 
                                Namens de werkgroep van het NBG 
                                                    Ineke Beestman-Hoitink 

 
 
 

https://www.bijbelgenootschap.nl/juistnu/
https://formulier.bijbelgenootschap.nl/donatie-bangladesh
https://formulier.bijbelgenootschap.nl/donatie-bangladesh
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Stichting Ethiopische Vrouwen 
 
Via deze weg willen we u als leden van de Protestant-
se Gemeente Lichtenvoorde heel hartelijk bedanken 
voor uw prachtige donaties aan de Stichting Steun 
Ethiopische Vrouwen in de afgelopen drie jaar. Het is 
in totaal een prachtig bedrag en we zijn er namens 
Ethiopische vrouwen heel erg blij mee!  
  
Op de planning stond dat we in januari 2020 weer 
naar Soddo zouden gaan, maar helaas lukte dit niet 
omdat het te gevaarlijk is in Ethiopië. Er wordt een 
negatief reisadvies afgegeven voor een aantal gebie-
den in Ethiopië en zodoende hebben we een aantal 
maanden geleden besloten om het een jaar uit te 
stellen en in juni 2020 te beslissen of we in 2021 kun-
nen gaan. Het probleem is met name de reis van Ad-
dis Ababa naar Soddo en terug, waarbij we met de 
bus door een aantal onveilige gebieden moeten rij-
den en waar maar één doorgaande weg is…  
 
Door middel van het sparen en geld op een veilige 
manier naar Ethiopië te sturen, kunnen we vanuit 
Nederland toch ons steentje bijdragen aan het ont-
wikkelingswerk in Ethiopië. We zijn namelijk volop 
aan het sparen voor de opleiding van een Ethiopische 
vrouwelijke basisarts tot gynaecoloog. Tijdens ons 
laatste verblijf in 2018 hebben we met heel veel ple-
zier samen gewerkt met de 24-jarige arts, Dr. Tehiti-
na. We hebben in haar een zeer ambitieuze, accurate 
en patiënt - vriendelijke arts gezien. Toen ze ons heel 
bescheiden vroeg of we haar financieel zouden kun-
nen ondersteunen, hebben we na goed beraad beslo-
ten om haar te helpen haar vierjarige studie tot gy-
naecoloog te bekostigen. Ze kan haar opleiding on-
mogelijk zelf betalen. Ze verdient ca. €80 per maand 
en de studie kost  €300 per maand. Er bestaat in 
Ethiopië geen studiebeurs. Ze zit nu in het tweede 
jaar. De studie gaat heel goed en we hebben het geld 
voor de gehele studie bijna bij elkaar. We storten 
haar studiegeld in kleine gedeelten. We hebben hier-
voor gekozen omdat ze dan in de nabije toekomst 
gynaecoloog is, waardoor ze ontzettend veel Ethiopi-
sche vrouwen kan helpen! Ze spreekt zowel Amhaars 
als ook de streektaal, zodat ze goede en rechtstreek-
se uitleg kan geven aan alle vrouwen (ook in de bui-
tengebieden) over gynaecologische problematiek, 
mogelijke operaties, revalidatie/ leefstijl na een ope-
ratie, gecompliceerde zwangerschappen, etc. Na haar 
studie mag ze als gynaecoloog in het Soddo Christian 
Hospital werken. Dit wil ze héél graag, omdat al haar 
familie in Soddo woont. 
 
 
 

Het is leuk om te vertellen dat het naaiatelier voor 
wasbare maandverbanden heel goed draait. Het pro-
ject heet WRAPS (Washable Reuseable Affordable 
PadS). We hebben met de opzet geholpen vanaf 
2013, de benodigde investeringen gedaan en materi-
alen meegebracht vanuit Nederland.  
Er worden nu jaarlijks zeer veel setjes wasbare 
maandverbanden voor schoolgaande meisjes en wer-
kende vrouwen geproduceerd, zodat ze tijdens de 
menstruatie naar school of universiteit  kunnen gaan 
òf kunnen werken. Zelfs de regering stimuleert het en 
geeft opdrachten om op vele scholen deze sets met 
wasbare maandverbandjes te verstrekken aan de 
meisjes.  
Het naaiatelier functioneert ondertussen geheel zelf-
standig en er worden veel opdrachten binnengehaald 
vanuit geheel Ethiopië. Dit is ons doel van ontwikke-
lingswerk: de mogelijkheden scheppen en tegelijker-
tijd de Ethiopiërs stimuleren om onafhankelijk te 
worden, zodat ze zichzelf kunnen redden en winst 
kunnen maken, zodat ze nieuwe en weloverwogen 
investeringen kunnen gaan doen. Zo kunnen ze hun 
eigen bevolking van dienst zijn en ze op een hoger 
level brengen. Dit geeft hen zelfvertrouwen en be-
vordert het verantwoordelijkheidsbesef. Ook ont-
staat hierdoor werkgelegenheid, waar veel gezinnen 
bij gebaat zijn.  
 
In 2021 hopen we weer te kunnen afreizen naar onze 
geliefde Ethiopische collega’s in het Soddo Christian 
Hospital om daar mooi ontwikkelingswerk te mogen 
doen, in de zin van kennisoverdracht op de verloska-
mer en operatiekamer van het Soddo Christian Hospi-
tal, maar ook in de buitengebieden, waar de sterfte 
onder moeders en pasgeboren baby's nog erg hoog 
is.  
We willen u aanbieden om voor belangstellenden een 
fotopresentatie te verzorgen in Lichtenvoorde als we 
weer terug zijn.  
 
Hartelijke groet, 
Kirsten Smeets, gynaecoloog 
Monique Jacobs, kinderarts 
Anne Marie Besselink, O&G verpleegkundige 
Toon Hendriks, anesthesie verpleegkundige 
Yvonne Kox, klinisch verloskundige 
Marieke Peulers, klinische verloskundige/ voorzitter 
Stichting Steun Ethiopische Vrouwen 
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Het volgende nummer. . .   
 

voor de maand juni komt uit in de week voor zondag 
7 juni 2020. Kopij moet uiterlijk maandag 25 mei 
2020 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 2020 
 
Wijkouderling/coördinator   telefoonnummer 
1.   Mevr. G. Boschman   37 35 59 
       Mevr. I. Hulshof   37 88 91  
2.   Mevr. E. Meijer  48 28 54 
3.   Mevr. G. Baarsma   37 30 90 
      Mevr. D. Schepers  48 77 23 
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- 25 07 28 17 
7.   Mevr. H. Hulshof  35 18 90 
      Mevr. A. Scholten  37 52 14 
8.   Mevr. T. de Jongh   37 33 16 
      Mevr. E. Tieltjes   37 35 32 
9.   Mevr. W. ten Barge   37 31 97 
10. Mevr. S. Kraaij  79 50 23 
      Mevr. M. Lensink   37 57 95 
      Mevr. E. Tornij   37 96 91 
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 (Collectenrekening) 
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 3 mei 
75 jaar bevrijding 
10.00 uur ds. J.J. Hinkamp 
aanvullende collecte: noodhulp 
 

zondag 10 mei  
persoonlijk lichtgebed 
10.00 uur ds. J.J. Hinkamp 
aanvullende collecte: plaatselijk jeugdwerk 
 

zondag 17 mei 
10.00 uur ds. G. Heijnen-Zemmelink, Aalten 
aanvullende collecte: koffie Johanneshof 
 

zondag 24 mei 
10.00 uur ds. F.A. Gijzel, Leiden 
aanvullende collecte: werelddiaconaat 
 

zondag 31 mei 
10.00 uur ds. J.J. Hinkamp 
aanvullende collecte: pinksterzendingsweek 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Hoe kunt u de kerkdiensten ‘bijwonen’?  
Ga hiervoor naar de website ‘kerkdienstgemist.nl’ en ga dan 
naar PKN Lichtenvoorde. U kunt hiervoor ook de speciale  
Kerkdienstgemist-app downloaden. 
 
Wilt u een bijdrage leveren aan de collecte?  
Dat kan op bankrekeningnummer: NL37 RABO 0373 7245 78,  
of met de Givt-app. De opbrengst zal in drie gelijke delen ver-
deeld worden onder de diaconie, de kerk en de ‘aanvullende 
collecte’. 
 
 
 


