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Geleuf ’t no maor 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Zomerzon 
 

Zon, zomer, zomerzon, het licht van blijde dagen, 
een glans die ons mag dragen als hemels warmtebron. 

 

Zon. zomer, zomerlicht, dat alles zal verwarmen 
met liefdevolle armen, een glimp van Gods gezicht. 

 

Zon, zomer, zomerglans. Gods licht in donkere dagen. 
Zijn armen die ons dragen, en elke dag een nieuwe kans. 

 

Zon, zomer, zomerpracht, die oproept elke morgen. 
Een teken van Gods zorgen, een licht na elke nacht. 

 

Zon, zomer, zomerzang. De vogels die nog zingen 
van zoveel mooie dingen, en van Gods liefde levenslang, 

 
Diny Beijersbergen-Groot 

bron: gedichtensite.nl 
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Wiens schuld? 
 
Twee voetballende kinderen. De een schopt de 
bal naar de ander. Loeihard. De ander mist en de 
bal rolt in het water. “Jouw schuld”, roept de 
schopper. “Nee jouw schuld”,  roept de misser. 
Twee meisjes die allebei dezelfde pop willen 
hebben.  

 Allebei rukkend en trekkend. Gevolg: een pop zonder 
hoofd. “Jouw schuld”, roept de een. “Nee jouw 
schuld”, roept de ander.  Ach ja, kinderen.  

 
Het journaal. Twee politieke kopstukken. Een uitblij-
vend akkoord over kernwapens. “Jouw schuld”, roept 
de politicus met de enorme haardos die overal ver-
stand van heeft. “Nee jouw schuld”, roept de stevige 
zwartharige politicus die tijden uit zicht was en al 
bijna doodverklaard. Het lijken wel kinderen. 
 
Een naar virus. Hoe komt dat de wereld in? “Door de 
chinezen” , roept de politicus die overal verstand van 
heeft .”Door vleermuizen” , roepen wetenschappers. 
“Door God”, wordt ook geroepen. 
 
Daar schrik ik van. Het doet me denken aan een be-
grafenisdienst jaren geleden. Ergens in Zeeland. Er 
waren ernstige overstromingen in Bangladesh waar-
bij mensen omkwamen en ziektes heersten. In het 
gebed zei  de predikant dat ons gelukkig geen rampen 
overkwamen. Met de toevoeging dat duidelijk was 
waarom daar in dat goddeloze Bangladesh  die ram-
pen zich wel voltrokken. Als een straf van God.  
 
Het lijkt erop dat de predikant van toen nog sprak 
vanuit het wereldbeeld dat mensen ooit, lang gele-
den hadden. Het beeld waarbij God regelrecht in-
greep. Denk aan het verhaal van de plagen die Egypte 
overkwamen.  
 
 

Ik denk niet dat God iemand straft en ziek maakt. Ik 
denk wel dat God iemand die ziek is nabij is. En dat 
iemand soms heel misschien zal zeggen dat die ziekte 
achteraf gezien ook nog ergens goed voor was. En  ik 
denk dat God nog steeds tot mensen spreekt. Niet 
door middel van ziekte of andere ellende. Wel door 
middel van een persoon in wie we God mogen her-
kennen. Over wie we verhalen kunnen lezen. Verha-
len over hoe hij was. Over wat hij deed. Die Jezus, 
redder,  genoemd werd.  Die mensen genas. Niet ziek 
maakte. Die voor mensen tot het uiterste ging. Zich-
zelf opofferde.  
 
Blijft de vraag waar al die ellende dan vandaan komt. 
Wie daar de schuld van is. Wie daar  verantwoordelijk 
voor  is. Daarover kunnen we het gesprek prima aan-
gaan. Zie ook het schrijven dat Greta Kuijt inzond, 
elders in dit blad.  
 
Overstromingen zijn er. Ziektes zijn er. In hoeverre 
kunnen we daar iets aan doen? Alles op het bordje 
van God leggen? En vervolgens met de armen over 
elkaar gaan wachten en kijken wat God er aan doet? 
Dan hebben we de boodschap van God aan ons nogal 
stevig gemist. Onze zorgen kunnen we wel neerleg-
gen. Om vervolgens vanuit die zorgen aan de slag te 
gaan.  
 
Het vraagt om eerlijkheid. Heb ik iets te maken met 
die modderstromen op hellingen die vroeger bebost 
waren? Zijn mijn tuinmeubelen gemaakt van ‘eerlijk 
hout’? Heb ik iets te maken met oceanen waarin zee-
dieren omkomen doordat hun maag gevuld is met 
plastic? Neem ik na een verjaardag de enorme vaat 
op de koop toe, en gebruik ik geen  plastic wegwerp-
bordjes? Heb ik iets te maken met een  vervuilde 
bodem omdat het enige middel waarmee ik dat woe-
kerende zevenblad dood kan krijgen  het verboden 
bestrijdingsmiddel Roundup is? Is het mede mijn 
schuld dat ontboste hellingen overstromen, dat zee-
dieren doodgaan, dat de bodem vergiftigd wordt? 
Eén ding is zeker. Gods schuld is dat niet! 
 
Wiens schuld. Iemand wordt aangewezen. En dat is 
het dan. Klaar. Je kan ook zeggen wiens verantwoor-
delijkheid. Iemand wordt aangewezen. Of mogelijk 
meer ‘iemanden’. En dan begint het pas. Het nemen 
van verantwoordelijkheid. En het handelen vanuit die 
verantwoordelijkheid. Veel wijsheid gewenst aan 
iedereen die zich verantwoordelijk weet. 
                                                                                      marja 
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Pastorpraat ds. Hinkamp  
 

De maand juni is inmiddels ingegaan. Je wilt het 
er niet over hebben. Toch kun je er niet om-
heen. Waar het over gaat hoeft geen toelich-
ting. Is er veel veranderd? Ja en nee, en dat zal 
nog wel even zo blijven.  

 

Ik kan het eerlijk gezegd niet erg vinden dat ik onder-
tussen niet dagelijks meer wordt geconfronteerd met 
de laatste corona-cijfers. ‘Vandaag x aantal nieuwe 
besmettingen en een x aantal nieuwe opnames in het 
ziekenhuis.’ Triest genoeg is dat geen nieuws meer.  
Je hoort het vaak in het nieuws: ‘We zullen er aan 
moeten wennen dat dit het nieuwe normaal is’. Maar 
er is nog helemaal geen nieuw normaal! 

 

Ook in de kerk zullen we er rekening mee moeten 
houden dat veel oude en vaste patronen en moge-
lijkheden voorlopig niet meer hetzelfde zullen zijn. 
Toch staat voor mij één ding vast: we moeten ons er 
niet door laten weerhouden om vooruit te zien, om 
nieuwe plannen te maken, om bij te stellen, bij te 
sturen, om op een eigentijdse wijze kerk te zijn (zoals 
we dat de afgelopen jaren steeds geweest zijn).  
 

Als er één ding eigen moet zijn aan kerken dan is het 
wel geloof in opstanding en opstandingskracht. Dát is 
ons handelsmerk (en in zaken-  en managementtaal: 
dat is onze ‘core-business’). Opstanding dus! Meele-
ven met elkaar, door een luisterend oor. Zoeken naar 
levenskracht en levenslust. Zoeken naar geloof, hoop 
en liefde. Zoeken naar inspiratie, bezinning en bezie-
ling. Zoeken naar wegen om elkaar op een veilige en 
verantwoorde manier wellicht toch weer te kunnen 
ontmoeten. Zo zijn we achter de schermen bezig de 
Johanneshof en de kerk corona-proof te maken. 
Meer hierover elders in dit blad.  
 

Hoe dan ook: we gaan door! We hebben ons in de 
afgelopen jaren, denk ik, onderscheiden, door een 
eigen gezicht en een eigen geluid, met ruimte voor 
veel variëteit en verscheidenheid. 
 

Als we dat vasthouden zullen we zeker ook nu wegen 
vinden om als kerk van betekenis te zijn en zichtbaar 

aanwezig te zijn. We doen dat al door artikelen te 
plaatsen in de Elna. We doen dat door de kaartjes en 
telefoontjes, door het ‘vergeet-mij-nietje’ en een 
pinkstergroet. In de AKZ-diensten zoeken we met een 
kleine groep enthousiaste mensen naar uitdagingen 
om aansprekende diensten te blijven organiseren. In 
klein comité is er gestart met de plannen voor de 
Top2000-kerkdienst, in januari 2021. Hoe en wat? 
Dat zullen we dan zien. Hoe dan ook: we gaan door!  
 

In het najaar hopen we met Vorming en Toerusting 
weer de nodige inspiratie aan te kunnen bieden. Als 
het niet in de Johanneshof is dan misschien wel van-
uit de Johanneskerk, al dan niet online te volgen? 
Niets is onmogelijk. Durf te dromen! We gaan door! 
 

 
 

Zo hoop ik de komende tijd (en ook na de zomerva-
kantie), met heel veel welwillende mensen, door te 
kunnen blijven gaan om dromen waar te maken. Met 
voorop die droom van onze goede God, om van de 
wereld een leefbare wereld te maken, waar mens en 
God gezien zijn. Want hoe dan ook: Hij gaat door!   
 

Blijf gezond! Met een opstandige groet! 
 

Hans Hinkamp 
 

P.S. vragen, opmerkingen of gewoon zin om even een 
praatje te maken? Je mag mij rustig bellen of een 
berichtje sturen. En als de voicemail aanstaat dan kun 
je een bericht achterlaten, zodat ik terug kan bellen. 
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Voortgang online Kerkdiensten 
Bij het ingaan van de corona maatregelen was het 
wel heel onwerkelijk: geen kerkgangers in de kerk. 
We hopen, als de mogelijkheid zich aandient, weer 
voorzichtig aan kerkgangers toe te kunnen laten. 
Maar de wijze waarop dit zal gebeuren is nog niet 
helemaal duidelijk aan te geven. Enerzijds omdat de 
regels en richtlijnen kunnen veranderen (in positief óf 
in negatief opzicht). Anderzijds omdat we eerst moe-
ten kijken tegen welke hindernissen we aanlopen in 
onze Johanneskerk en onze Johanneshof. 
 
 

Daarom willen we in juni eerst een keer proefdraaien 
in een kleine bezetting met voornamelijk leden van 
de kerkenraad (met eventuele partner) om vervol-
gens een geschikte werkwijze of gebruiksplan te kun-
nen bepalen. Misschien dat we dan (bij de huidige 
regels) in juli kunnen starten met het toelaten van 
meer kerkgangers. Op welke wijze dit te regelen en 
voor hoeveel personen is nu nog niet te zeggen. Ook 
zijn er nog vragen wat betreft het koffiedrinken na 
afloop.  
 

We zijn wel heel blij dat de online kerkdiensten zo 
goed worden bekeken. Voorlopig zal het online vol-
gen van de kerkdienst voor velen (hoop ik) een vaste 
waarde blijven.  

 
 

Inmiddels is de beeldkwaliteit (met een nieuwe ca-
mera) verbeterd en blijven we zoeken naar verbete-
ringen achter de schermen. Maar ook voor de scher-
men zijn we op zoek naar de juiste vormen. Sugges-
ties en reacties zijn van harte welkom! Wat zijn ele-
menten die aanspreken? Wat mist u in de kerkdien-
sten? Laat het maar weten.  

Hans Hinkamp 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Online kerkdienst bekijken 
Iedere zondag is de kerkdienst ‘online’ te volgen. De 
kerkdiensten zijn ook op een later tijdstip terug te 
kijken. Hoe werkt dit?  

Ga hiervoor naar de website ‘kerkdienstgemist.nl’, en 
ga dan naar PKN Lichtenvoorde. U kunt hiervoor ook 
de speciale  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! 

 
 
 
 
 

 
 
 
Vakantiewaarneming ds. Hinkamp 
 
Van 15 juni t/m 6 juli heb ik vakantie. Voor vragen 
rond pastoraat en uitvaarten kunt u contact opne-
men met mevrouw Gaatske Braam, ggggggggg 
tel:  06 12 22 20 59 
e-mail: gaatskebraam@kpnplanet.nl 
Voor overige vragen kunt u contact opnemen met de 
scriba (zie bij de adresgegevens achter in dit blad). 
 

ds. Hans Hinkamp 
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Verjaardagen 
 
12 juni   De heer J. Bruins 
  Esstraat 55 
  7131 CT Lichtenvoorde 
  82 jaar 
21 juni  De heer G. Lubbers 
  Schubertstraat 3 

             7131 AL Lichtenvoorde 
             79 jaar 
22 juni  Mevrouw G.H. Schutte-Wamelink 
  Ziekenhuisstraat 7 
  7141 AN  Groenlo 
  90 jaar 
01 juli   Mevrouw F. Langbroek-Drenth 
  Schatbergstraat 92 
  7132 AB Lichtenvoorde 
  76 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. 
 
Bloemen vanuit de kerkdienst 
 
26 april  de heer en mevrouw Scholten 
  Rapenburgsestraat 44 
03 mei  mevrouw Lelivelt 
  Martin Leliveltstraat 
10 mei  de heer en mevrouw Kip 
  Staringstraat  34 
17 mei  familie van mevrouw Hillen 
  p/a Martin Leliveltstraat 81 
24 mei  familie van de heer Klein Langenhorst 
  Varkensmarkt 14-12 
 
Giften 
 
De PVG ontving een gift van € 10,= via mevrouw C. 
Lensink  
bestemd voor de bloemen in de kerk. 
Hartelijk dank! 
 

 

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 
e-mail: voorbeden@pkn-lichtenvoorde.nl.  
U kunt ook bellen met ds. Hinkamp.   

 
 
 

 
 
 
 
 

Gebed van de maand 
 
In deze rubriek altijd een bijzonder gebed. Deze  
keer een gebed dat aansluit op Pinksteren. Het is 
een gebed om de Heilige Geest, om ons te hel-
pen midden in de wereld te staan, een gebed 
van Wim Holterman. Heb je een zelf een gebed 
dat je raakt? Geef het aan ons door.  
 

Kom, heilige Geest, 
blaas ons aan om mens te worden 
zoals door God bedoeld, 
een mens van recht en liefde, 
van vrede en geluk. 
 

Kom, heilige Geest, 
inspireer ons om de bres op te staan 
voor mensen die lijden aan het leven, 
die het bijltje erbij neer dreigen te gooien, 
omdat ze bedolven worden onder het leven.

  
 

Kom, heilige Geest, 
begin met ons een nieuwe schepping. 
Help ons om de aarde niet uit te buiten, 
maar te laten bloeien 
en goede vruchten te laten dragen. 
 

Kom, heilige Geest, 
zet ons in vuur en vlam  
voor de armen van onze wereld. 
Dat wij ons niet schuldig maken 
aan uitbuiting en moderne slavernij; 
dat wij hen zien als uw mensen. 
 

Kom, heilige Geest, 
herschep de chaos van onze wereld 
tot een nieuw paradijs, 
waar het leven goed is voor iedereen, 
waar liefde voor God en de mensen 
ons enige richtsnoer is.  

 

mailto:voorbeden@pkn-lichtenvoorde.nl
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Overleg moderamen 14 mei 2020 
 
Aanwezig: ds. Hinkamp, Sjors Tamminga, Bert 
Baarsma, Frits Schutten en Rinus te Kronnie 
 

Sinds het coronavirus heerst en we te maken 
hebben met de richtlijnen van het RIVM komt 
het moderamen maandelijks voor overleg bij 
elkaar. 

 
We willen het vergaderen zoveel mogelijk beperken. 
Je zou online kunnen vergaderen. We zijn echter zeer 
gehecht aan de Johanneshof en houden ons aan de 
richtlijnen van het RIVM.  
 
Het moderamen besluit tot het vormen van een mo-
deramen+ of een kleine kerkenraad, die voorlopig 
maandelijks bij elkaar komt. Voorstel is dat er vanuit 
de diaconie  één lid wordt toegevoegd, eveneens één 
kerkrentmeester en een vertegenwoordiger van het 
beheer van de  Johanneshof.  
Nu je elkaar in deze bijzondere tijd minder of soms 
zelfs helemaal niet ziet hebben we zitten bedenken 
wat we daar aan zouden kunnen doen.  
Ds. Hinkamp kwam met een hele mooie kaart en zo 
ontstond het vergeet-mij-nietje, dat  we bij alle 75-
plussers onder u in de bus deden. Op aangeven van 
de wijkbezoekers/ouderlingen ontvingen nog enkele 
mensen een kaartje. In de ELNA staat voortaan om de 
andere week ook stukje van ds. Hinkamp. Inmiddels 
is er, als alles goed gaat op dezelfde wijze een pink-
stergroet verspreid. 
De kerkrentmeesters hebben de jaarrekening 2019 
besproken. Ondanks dat de kerk de nodige kosten 
heeft gemaakt is de algemene indruk positief te 
noemen. 
 
Protocol en Gebruiksplan 
Vanaf 1 juni 2020 mogen er 30 mensen aanwezig zijn 
bij religieuze bijeenkomsten. Vanaf 1 juli 2020 mogen 
er 100 mensen aanwezig zijn bij religieuze bijeen-
komsten. Met inachtneming van de anderhalve-
metermaatregel is er plaats voor maximaal 40 men-
sen in de kerkzaal. Gemeentezang wordt vooralsnog 
afgeraden, omdat het een bron van besmetting lijkt 
te zijn. Voordat een gemeente kerkelijke activiteiten - 
zoals erediensten - hervat, moet er een gebruiksplan 
worden opgesteld. Hierin staat aangegeven waar we 
op moeten letten t.a.v. binnenkomst en uitgang van 
de kerk, hygiëne toiletten e.d. Dit staat in het proto-
col van de Protestantse Kerk dat dient als een belang-
rijk handvat, tegelijkertijd is het niet allesomvattend.  
 
 
 
 
 

De situatie in iedere gemeente en elk kerkgebouw is 
tenslotte anders. Daarom is het gebruik van gezond 
verstand van even groot belang. Koffie drinken na de 
dienst wordt afgeraden. We houden als uitgangspunt 
vast aan de laatste richtlijnen van het kabinet. 
Pastoraat 
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 pastoraat hierop aan te 
passen. Ds. Hinkamp is hiermee aan de slag gegaan. 
Het resultaat zal op de volgende vergadering van het 
moderamen worden besproken. 
      
Bel-carrousel 
Een sympathiek idee van ds. Hinkamp. Deelnemers 
krijgen een telefoonnummer van iemand die ze moe-
ten bellen of worden gebeld, waardoor er een verras-
send gesprek kan ontstaan. Helaas is hiervoor  te 
weinig response.  
  
Voortgang AKZ  
Voor AKZ-diensten waar veel mensen verwacht wor-
den zien we nog geen mogelijkheden. We denken dus 
na over wat er wel mogelijk is. Hans denkt aan een 
bijzondere dienst met Pinksteren (31 mei). 
Op 17 mei gaat ds. Heijnen voor en op 24 mei ds. 
Gijzel. Mevrouw Hengeveld ziet af van 14 juni. 
 
Ouderlingen 
Voorlopig  liever geen persoonlijk contact bij de men-
sen in de wijk. Regelmatig telefonisch contact of een 
kaartje in de bus. Vergaderen wordt voorlopig niet 
nodig geacht. 
 
Vorming & Toerusting 
Voor het seizoen 2020/2021 komt er geen program-
maboekje. Wat de activiteiten betreft is er met de 
huidige richtlijnen ook niet veel mogelijk. 
 
 
                                                                   Rinus te Kronnie 
 
 
 
 

 
  
 
 
 
 

 
 

 
 



7 

 

 

De diaconie heeft de volgende organisatie on-
dersteund: 
 
Mr. Huberstichting  
De mr. Huberstichting is één van de stichtingen welke 
gedurende drie jaar door de diaconie structureel 
gesteund wordt.  Eerder werden bijvoorbeeld stich-
ting HoPe (Holland Peru) en Ethiopische vrouwen 
gesteund. 
De mr. Huberstichting is een stichting in Suriname 
welke zich inzet voor kinderen met een (meervoudi-
ge) beperking. In 1985 is de stichting opgericht als 
voogdijorganisatie voor kinderen die nergens anders 
terecht konden en zonder de stichting geen goede 
verzorging en kans op een menswaardig bestaan 
hadden gehad.  
Omdat dit in praktijk veelal om kinderen met een 
beperking ging heeft de mr. Huberstichting inmiddels 
veel kennis en ervaring opgebouwd voor deze doel-
groep.  
In Suriname wordt een tehuis voor deze kinderen 
onderhouden en worden kinderen zo goed mogelijk 
verzorgd. Toch is de levensstandaard voor deze kin-
deren anders dan in Nederland en kan er nog veel 
verbeterd worden. 
Het contact tussen diaconie en de stichting is ont-
staan via Ed en Margo Molenaar. Tijdens een bezoek 
in Suriname zijn Ed en Margo in contact gekomen 
met de mr. Huberstichting en hielpen in een tehuis 
van de stichting. Ook terug in Nederland hebben ze 
nog contact met het tehuis. 
Ed en Margo Molenaar maken zich hard voor de kin-
deren welke verzorgd worden via de mr. Huberstich-
ting, door zelf te helpen wanneer ze in Suriname zijn, 
maar ook door geld in te zamelen. 
Op dit moment wordt geld ingezameld voor de ver-
bouw van een tehuis. 
Hierbij hoort ook een passende inrichting voor de 
bewoners  bijvoorbeeld een tillift, geschikte bedden, 
rolstoelvrije gangen enzovoort.  
De diaconie zal €500,- doneren aan de mr. Huber-
stichting. 
 
Voedselbank Oost Achterhoek 
Voedselbank Oost-Achterhoek Helpt! 
“Ook zelfstandigen en anderen, die door de Corona-
crisis onder het bestaansminimum zijn  gezakt, kun-
nen op zeer korte termijn een (tijdelijk) voedselpak-
ket aanvragen om de eerste nood te verzachten voor 
het hele gezin.  
Men hoeft voor de eerste drie maanden, dat dit pak-
ket verstrekt wordt,  zich niet via een hulpverlener 
aan te melden zoals normaal het geval is.” 
  
Ook de voedselbank Oost Achterhoek wordt door de 
diaconie ondersteund met €500,-. 

Heeft u zelf nog een suggestie voor een 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!  
 
Aanvullende collectes juni 
 
7 juni  Eigen project diaconie 
 
14 juni  Algemeen kerkenwerk 
 
21 juni  Werelddiaconaat (KIA) 
Enkele jaren geleden werden in Colombia vredesak-
koorden getekend tussen de regering en haar groot-
ste tegenstander, de FARC. Toch is er in grote delen 
van het land nog geen sprake van vrede. Een kleine 
rebellengroep en ook para-militairen gaan onvermin-
derd door met het (gewapend) intimideren van de 
bevolking. Hierdoor worden nog steeds mensen uit 
hun woonplaats of hun land verjaagd. Zij trekken 
naar de stad, waar zij in de arme volkswijken belan-
den. Samen met lokale partnerorganisaties helpt Kerk 
in Actie hen daar een nieuw bestaan op te bouwen, 
bijvoorbeeld met een eigen bedrijf of winkel. 
Ook ontvangen zij psychologische hulp voor het ver-
werken van hun trauma’s. 
 
28 juni  Plaatselijk jeugdwerk 
 
Opbrengsten aanvullende collecten maart en april 
 
In deze tijd van online kerkdiensten kunnen er geen 
fysieke collecten worden gehouden. In plaats daarvan  
kan er gedoneerd worden met behulp van de GIVT 
app, of door handmatig overmaken van een bedrag.  
Dit wordt door veel mensen gedaan waarvoor harte-
lijk dank! Zo kunnen we ook in deze tijd onze goede 
doelen én onze kerk blijven steunen. 
 
Het totaal binnengekomen bedrag aan collecten zal 
evenredig verdeeld worden tussen kerk, diaconie en 
de verschillende aanvullende collecten. Om dat de 
giften via app en bankrekening op verschillende mo-
menten binnenkomen is het niet goed mogelijk een 
overzicht te geven van de opbrengsten per dienst. 
We hopen hiervoor op uw begrip. 
 
 
                                                           Namens de diaconie, 

Frits Schutten en André Koskamp 
diaconie@pkn-lichtenvoorde.nl 

0544-376468 
 

 
 

mailto:diaconie@pkn-lichtenvoorde.nl
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Project Diaconie 
Xenia Hospice: huis met een hart voor jongeren  
 
Xenia is het enige hospice in Nederland dat zich spe-
cifiek richt op jongeren en jongvolwassenen tussen 
16 en 45 jaar. Het biedt daarnaast een veilige en hui-
selijke omgeving aan jonge mensen die intensieve 
verpleegkundige en medische zorg nodig hebben in 
de laatste fase van hun leven. Iedereen kan bij Xenia 
terecht, ongeacht geloof, politieke overtuiging of 
financiële draagkracht. 
 

Xenia is opgericht door Jacqueline Bouts. In haar 
werk als verpleegkundige werkte zij met ernstig zieke 
jongeren. Zij ontdekte dat voor jongeren en jongvol-
wassenen geen hospice en logeeropvang in Neder-
land bestond. Er zijn hospices voor kinderen tot 16 
jaar en hospices voor ouderen, maar deze jonge 
mensen vielen tussen wal en schip. Het idee dat er in 
Nederland goede opvang voor deze groep moest 
komen liet haar niet meer los en in 2014 opende 
Xenia haar deuren. 

 

Xenia heeft zes kamers, voorzien van alle noodzake-
lijke medische voorzieningen. Familie en vrienden zijn 
uiteraard ook van harte welkom en kunnen logeren in 
de gastenkamers. Bij Xenia krijgen de gasten de palli-
atieve of terminale zorg die bij hun ziektebeeld past. 
Dat is voor iedere gast anders: bijvoorbeeld een jong-
volwassene met kanker vraagt een 
andere, gespecialiseerde zorg dan iemand met de 
spierziekte ALS. 
Bij Xenia zijn 24 uur per dag gespecialiseerde ver-
pleegkundigen aanwezig om de intensieve zorg aan 
de jongeren die binnen Xenia verblijven samen met 
specialisten te waarborgen voor de gasten, die in-

middels uit heel Nederland naar Leiden komen. Er 
worden verschillende vormen van palliatieve zorg 
geboden zoals: terminale zorg als behandeling niet 
meer mogelijk is, logeerzorg voor ernstig zieke jonge-
ren om mantelzorgers tijdelijk te ontzorgen en over-
bruggingszorg tussen twee of meer intensieve be-
handelingen van de jongere in het ziekenhuis. Het 
hospice werkt bovendien met een flink team van 
vrijwilligers: zorgvrijwilligers, gastvrouwen en gasthe-
ren, kookvrijwilligers, en vrijwilligers die helpen bij 
klussen in het huis of in de stadstuin. 
 

Ons huis staat midden in de stad Leiden, op een 
prachtige rustige plek in de binnenstad. Jonge men-
sen willen - indien mogelijk - met hun vrienden naar 
de film of het café, zelf kleding kopen of vrienden 
ontvangen, ook als ze palliatieve zorg nodig hebben. 
Zoals gast Martijn het verwoordt: ‘Ik heb te horen 
gekregen dat ik doodga. Maar tot die tijd leef ik.’  
 

Xenia is het eerste en helaas nog enige huis in Neder-
land speciaal gericht op jongvolwassenen. Dit is 
nieuw in Nederland en daarom bestaan er nog geen 
subsidieregelingen van de overheid. Xenia betaalt nu 
geheel op eigen kracht en uit eigen fondsenwerving 
deze bijzondere zorg en onderdak aan de gasten van 
Xenia.  
 

Het hospice werkt bovendien met een flink team van 
vrijwilligers: zorgvrijwilligers, gastvrouwen en gasthe-
ren, kookvrijwilligers, en vrijwilligers die helpen bij 
klussen in het huis of in de stadstuin. 
 

Namens het hele team en onze gasten: enorm veel 
dank voor de steun die wij van de Protestantse Ge-
meente Lichtenvoorde ontvangen!  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
U kunt meer lezen over Xenia Hospice op onze 
website  
www.vn.nl/jongeren-hospice-xenia/  

http://www.vn.nl/jongeren-hospice-xenia/
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De boodschap van verbinding 
is juist nu belangrijk 

 
Onlangs las ik een artikel over een boek dat door de 
kleindochter van de Zuid-Afrikaanse aartsbisschop en 
mensenrechtenactivist Desmond Tutu is geschreven 
met als titel ‘UBUNTU’. Mungi Ngomane (27) is haar 
naam. Zij schreef een boek over de Afrikaanse 
levensfilosofie UBUNTU. Als kleindochter van 
Nobelprijswinnaar Desmond Tutu had Mungi 
dagelijks te maken met deze levensfilosofie uit Zuid-
Afrika, de Regenboognatie van haar grootvader en 
van Nelson Mandela.  
 
Het boek Ubuntu werd voor het eerst door 
grootvader Tutu, die inmiddels de 88-jarige leeftijd 
heeft bereikt, aan een lid van de Engelse koninklijke 
familie uitgereikt. Hij schreef het voorwoord in haar 
boek.  
Ubuntu is een begrip waarover Mungi thuis vaak 
hoorde via haar moeder en haar grootouders. De 
term komt uit het Xhosa – een taal en volk in Zuid-
Afrika – en betekent dat iedereen verbonden is met 
elkaar: ik ben omdat jij bent. Als we een ander 
beschadigen, dan beschadigen we dus ook onszelf. 
Het is een filosofie die gaat over het goede zien in 
mensen en over de bereidheid om anderen te 
vergeven. Nelson Mandela - die eveneens afkomstig 
is uit de Xhosa-stam - heeft de uitgangspunten van 
Ubuntu voluit in zijn leven geïntegreerd en toegepast. 
Was dit niet het geval geweest, dan had hij zijn 
gevangenschap op het Robbeneiland nooit vol 
kunnen houden en had hij geen verbindende rol 
kunnen spelen als regeringsleider van het nieuwe 
Zuid Afrika c.q. de veelkleurige Regenboognatie.  
 
Bisschop Tutu was destijds voorzitter van de 
waarheids- en verzoeningscommissie in Zuid-Afrika. 
Samen met zijn hartsvriend Mandela waren ze 
bruggenbouwers in het nieuwe Zuid-Afrika. Een 
Afrikaans gezegde luidt: ’Wijzen bouwen bruggen en 
dwazen bouwen muren’. Dit gezegde heeft alles te 
maken met de actualiteit van vandaag.  
 
 
 
 

In zijn voorwoord van het boek schrijft Tutu  het 
volgende: 
‘Ik ben zowel trots als blij dat ik je mag aanmoedigen 
een boek te lezen dat is geschreven door mijn 
kleindochter en waarin de filosofie wordt 
geïntroduceerd die zoveel voor mij betekent.  
Ik geloof dat het boek je ogen, gedachten en hart zal 
openen voor een manier van leven die de wereld tot 
een betere en zorgzamere plek maakt. Met Gods 
grootste zegen.’  
In haar boek verdeelt Mungi Ngomane de Ubuntu-
filosofie in veertien concrete levenslessen. Zo schrijft 
ze o.a. over: zie jezelf in anderen, samen staan we 
sterk, verplaats je in een ander, kies voor het brede 
perspectief, zie het goede in iedereen, verkies hoop 
boven optimisme, de kracht van vergeving. De lessen 
uit het boek Ubuntu sporen met de woorden en 
daden van Jezus. Hij leerde ons de grondregel van het 
Koninkrijk van God d.w.z.’ God dienen boven alles en 
de naaste als onszelf’.     
 
Mungi nam haar vrienden mee naar het 
Robbeneiland, het eiland waar haar goede vriend 
Nelson Mandela gevangen werd gehouden door het 
Apartheidsregime. ‘Daarna realiseer je je nog eens 
extra de betekenis van vrijheid’. Een vrijheid die in de 
Verenigde Staten, waar ze nu woont, onder druk 
staat. ‘Juist in deze tijd kan Amerika een begrip als 
Ubuntu goed gebruiken. Mensen als Donald Trump 
bouwen muren geen bruggen’.  
Mungi was van plan om na het afronden van haar 
studie aan de universiteit diplomaat te worden. Toen 
Donald Trump op het politieke toneel verscheen 
besloot ze hiervan af te zien. ‘Juist nu, met een 
president die verdeeldheid predikt, is een boodschap 
van verbinding belangrijk.’ Onder Hillary Clinton als 
president had zij graag gewerkt. Munghi werd 
beschermvrouwe van de Tutu Foundation en werkt 
bovendien voor verschillende 
mensenrechtenorganisaties, waarbij zij zich inzet 
voor educatie van meisjes en vrouwen. 
Ubuntu kunnen we toepassen in de politiek en op 
maatschappelijk terrein, maar ook individueel en 
dicht bij huis. Zo roept zij ons op om geen muren 
maar bruggen te bouwen en empathie te tonen. Het 
hierboven genoemde artikel en het boek ‘Ubuntu’ 
van Mungi Ngomane, dat ik inmiddels heb 
aangeschaft en gelezen, biedt ons veel inspiratie in 
deze tijd en bevat bovenal lessen voor de toekomst.  
 
                                                                           Steven Kuijt 
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Persoonlijk Lichtgebed op 7 juni 
 
Zondag 7 juni is er gelegenheid voor een persoonlijk 
lichtgebed. 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 inter-
actief met elkaar betrokken te blijven!  

Hans Hinkamp 
 
 

 
AKZ-kerkdienst 14 juni: Buitengewoon 
 
Zondag 14 juni staat er een bijzondere AKZ-dienst op 
het programma: Anders Kerk Zijn. In dit geval is het 
thema ‘Buitengewoon’. We gaan namelijk voor de 
dienst ‘gewoon naar buiten’, voor een buitengewone 
openluchtdienst.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Helaas is het niet mogelijk om op locatie op een over-
zichtelijke wijze mensen te ontvangen. Daarom wordt 
de kerkdienst vooraf op locatie opgenomen en ver-
volgens op zondagochtend als online kerkdienst via 
kerkdienstgemist.nl uitgezonden.  
 

De muziek zal worden verzorgd door een combo on-
der leiding van Johan Meerdink. Voorganger is ds. 
Hans Hinkamp. Hij gaat in op het thema hoe buiten-
gewoon de schepping én de Schepper zijn. Het geloof 
wil mensen meenemen in die buitengewone wereld 
van God. Het wordt zeker een verrassende kerk-
dienst! En... voor het buitengevoel kan iedereen thuis 
dan misschien een raam of deur open zetten? 

 
 
 
 
 
 
 
 

Pinksterbloem  (artikel Elna) 
 
Wat een voorrecht is het om te wonen in onze mooie 
Achterhoek. Nu allerlei sociale activiteiten niet moge-
lijk zijn is het een heel groot goed eropuit te kunnen 
trekken. Want eenmaal in het buitengebied is 1,5 
meter afstand houden geen enkel probleem. De na-
tuur is op z’n paasbest. En wat zie je dan volop bloei-
en? De pinksterbloem (Cardamine Pratensis). Teer en 
kwetsbaar geef deze met zachte tinten kleur aan 
velden en waterlopen.  
 

Al noemen we het de pinksterbloem, wie er oog voor 
heeft zal ze ook met Pasen al zien bloeien: de van 
Pasen-tot-Pinksteren-bloem. Met Pasen steken ze 
voorzichtig hun tere hoofdjes boven het maaiveld om 
rond Pinksteren volop tot bloei te komen. Als predi-
kant zie ik er een mooie gelijkenis in voor het leven 
en het geloof. Een bescheiden start (klein en teer) om 
daarna kleur te krijgen (al blijft het kwetsbaar). En dat 
zonder schreeuwerig te worden.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

In de huidige tijd beseffen we hoe teer en kwetsbaar 
het leven is. Sommigen hebben door de jaren heen 
afscheid genomen van het geloof. Anderen putten er 
juist in moeilijke tijden troost en bemoediging uit. 
Zelf kijk ik met verwondering naar zoiets eenvoudigs 
als de pinksterbloem. Wat je maar eenvoudig noemt! 
Het geeft mij het vertrouwen dat het leven een won-
der is en dat het leven gevierd mag worden, onder 
het motto: Ere die ere toekomt.  
 

Als Johanneskerk voelen we ons verwant met die 
pinksterbloem. Als kerk(je) zijn we misschien klein en 
kwetsbaar maar we hopen door alles heen toch kleur 
te geven aan het leven en geloof zichtbaar te maken. 
We doen dat met genoegen, met in gedachten die 
frêle pinksterbloem. Van de pinksterbloem, Cardami-
ne Pratensis naar Soli Deo Gloria, alleen aan God de 
eer! Het ga je goed! 
 

                  met een hartelijke groet, ds. Hans Hinkamp 
 
 

 

mailto:voorbede@pkn-lichtenvoorde.nl
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GELEUF ’T NO MAOR 
 

Als g’in nood gezeten   
    
Ik had nooit können denken dat dit lied ons nog 's zo 
kon raken, in dizzen modernen tied. 't Is een bekend 
lied, en ton mama nog laeven, zong zee 't wal 's. 't 
Had veur oldere mensen altied ne depere betekenis. 
Zee hadden immers wal periodes in noodsituaties 
elaefd. Gebeurtenissen weet 'n mense op de knene 
könt kriegen. Zondag 19 april konnen wi-j 't lied met-
zingen tiedens de dienst in de Oosterkerke. Dat 
kwam wal effen binnen bi-j mien. 't Was zo’n mo-
ment waorop ik heel intens veulen hoo 't noo was… 
in welke situatie wi-j noo zit. Ik was mien d’r natuur-
lek wal steeds van bewust ewest, maor iets raken 
mien op dat moment. Wi-j past good op, en laeft hier 
nog 'n redelek onbezörgd laeven. Toch drong d’r 
inens iets binnen. Neet good te beschrieven, maor 'n 
intens geveul. Ik wol iets doon en ik wol graag alle 
mensen waor ik van holle zeen en dichtebi-j hebben. 
Dat kon dus neet… 
 
Ik von altied dat wi-j zo fijn en onbezörgd konnen 
laeven, en ik had mien wal 's af-evraogd of dat altied 
maor zo deur kon gaon. Wat zol d’r toch in dizzen 
modernen tied veur gevaor können ontstaon? Verve-
lende sukkels van wereldpresidenten weet wi-j neet 
könt vertrouwen, en weet stomme dinge doot. Wat 
te denken van terreurgroeperingen weet mensen 
vermoord vanwege 't geleuf, of gewoon umdat ze 
kwaod bunt aover iets. Soms dacht ik wal 's dat ar-
gens daor 't gevaor wal vandan zol kommen. Onder-
tussen laefden wi-j verdan. In luxe, in aovervloed, 
met onbeperkte meugelekheden veur völle mensen. 
Daorentegen was d’r ok völle naregheid, maor ons 
systeem zat ok wal weer zo in mekare dat d’r völle 
hulp en ondersteuningsgroepen bunt. Wi-j meken 
ons drok met van alles en nog wat. En dat was en is 
mooi. Toch was d’r ok wal vervlakking naost alle be-
trokkenheid. Iederene ging hard verdan en dat werd 
ok van ons evraogd, want zo zit de wereld in mekare. 
Zelfs binnen onze kerke was d’r heel wat te massen. 
Dee gebouwen allene al. Ik had net veurdat dizze 
crisis ons land binnendrong, een stuksken eschrevene 
aover de gebouwen. Hoewel ik d’r neet völle met van 
doon had, marken ik al ne helen tied dat 't neet fijn 
ging. Wi-j hadden al wal 's ezegd: ‘Ik wol dat den hele 
prut afbranden, wat zolle wi-j dan weer gewoon bli-j 
waen, at wi-j in ne groten schure met zien allen te-
rechte zollen können veur 'n kerkdienst.’ Maor ik heb 
't stuk neet in-estuurd. D’r gebeurn iets anders waor-
deur de gebouwen neet langer belangriek bunt, maor 
gewoon ne hoop stene, holt en ander grei. Niks um 
ow drok aover te maken.  Wi-j hebt wal wat anders 

an de kop. Wi-j zegt thuus vake tegen mekare: ‘Tob 
neet, t geet toch anders’. Dat blek maor weer… 
 

  
 
Inens werd 't heel anders en zitte wi-j met ons allen 
in 'n wereld weet vrömd is. Gin contacten of enkel op 
gepaste afstand. Mensen zit letterlek achter geslot-
ten deuren. Wi-j hebt iets anders um ons drok aover 
te maken, want d’r bunt echt heel völle mensen in 
nood, allene al in ons land. Hoo mot dat a'j gin uut-
komst zeet? Hoo is dat a’j helemaol allene mot star-
ven op een IC met mensen um ow hen, weet hele-
maole in-epakt bunt in een beschermende aoverall 
en ok nog vrömden bunt. Owwe geliefden d’r neet bi-
j, ik mot d’r neet an denken. Doodsangsten, be-
nauwdheid en de meest gruweleke dinge, en hele-
maol allene…En dan dat lied…dat olde lied…. 
 
'Als g’ in nood gezeten, geen uitkomst ziet 
Wil dan nooit vergeten: God verlaat U niet' 
 
En a’j daor noo neet met bekend bunt en i-j ligt daor? 
Wat dan? 
 

 
Ik wense te geleuven dat 't ok dan good kump. Wi-j 
hebt nogal 's de neiging God te klein neer te zetten, 
de regels te bepalen en te denken dat wi-j aoveral an 
mot voldoon. Zol 't neet zo waen dat God een mense 
ok op 't leste moment nog in zien nekvel kan pakken 
en naor 'm too kan trekken? Zeker as 'n mense bange 
en in nood is, en um hulpe vrög? Zol God daor an 
veurbi-j gaon? Dat kan ik mien neet veurstellen.  
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Dat wil ik neet ens. God is zovölle groter as ons be-
perkte denken. Kiek allene maor naor 't kruus. De 
misdadeger naost Jezus, weet zelfs nog van alles had 
uut-evrettene. Den blef ok neet met läöge handen 
achter.  
  
'Schoon stormen woeden, ducht toch geen kwaad; 
God zal u behoeden, uw toeverlaat.' 
 
Ok a’j d’r nooit wat van mosten hebben? Gelukkeg is 
God völle, heel völle groter as ons, en hoeve wi-j ons 
daor allene drok aover te maken in ons gebed. Bid-
den veur alle mensen op dizze wereld. Dat 't good 
mag kommen, en wieter motte  wi-j dat misschien 
maor loslaoten. Wi-j könt d’r aover denken, maor 't in 
Gods hand leggen lik mien baeter. Oordelen is neet 
an ons, en Jezus hef ons laoten zeen dat God zo zien 
eigen plan hef. Laote wi-j 'm maor neet veur de veute 
lopen, maor met mekare blieven bidden veur dizze 
wereld en alle mensen. Dat God 't in de hand wil hol-
len, want wi-j wordt de grip kwiet en könt 't zeker 
neet allene. En dan zinge wi-j samen: 
 
'Als g' in nood gezeten, geen uitkomst ziet, 
wil dan nooit vergeten: God verlaat U niet. 
 
Vrees toch geen nood, 's Heren trouw is groot, 
en op 't nacht'lijk duister, volgt het morgenrood. 
 
Schoon stormen woeden, ducht toch geen kwaad; 
God zal u behoeden, uw toeverlaat. 
 
God blijft voor u zorgen, goed is de Heer 
en met elke morgen, keert Zijn goedheid weer. 
 
Schoon g' in 't verdriet, nergens uitkomst ziet, 
groter dan de Helper, is de nood toch niet. 
 
Wat ons ontviele, Redder in nood,  
red slechts onze ziele, uit zond' en dood.' 
       

Aleid Bongen  
 

 
 
Koffie-inloop ochtend herstart 10 juni 

Nu er wat meer ruimte is m.b.t. 
coronaregels willen we ook in 
de Johanneshof voorzichtig de 
deur openzetten.  
Vanaf woensdag 10 juni staat 
wekelijks, van 9.30 – 11.30 uur,  
de deur open voor een kopje 

koffie en ontmoeting. Uiteraard binnen de geldende 
richtlijnen en alles onder voorbehoud.   
 

Knuffel vanuit de Johanneskerk 
 
Zondag 24 mei ging een voor velen  ‘oude’ bekende 
voor: Ds. Frans Gijzel, van 1985-1993 predikant in.  
Hieronder vind u de aan het eind van de overdenking 
uitgedeelde knuffel uit deze online kerkdienst. 
 
‘Wil je wel geloven dat het weer groeien gaat (lied 
923). Liefst met alle bombarie en toeters en bellen. 
Koeien en kalveren, schapen en lammeren, kippen en 
kuikens…..’ 

   
‘Rijkdom, kennis, positie of status doet er niet toe. 
Het gaat er juist om dat wij er doodgewoon voor el-
kaar zijn en om elkaar geven. Dat we bij zorgen over 
elkaar en bij onszelf en bij vervreemding en groeien-
de vereenzaming elkaar toch weer terugzoeken. 
 
Wil je wel geloven dat we elkaar, dat we God, on-
danks alles allerlei spanningen en conflicten, eindelijk 
na lange tijd waarin we afstand vragen te houden 
weer in de armen mogen sluiten.’ 
 

               
 
‘Nog kan en mag ik jullie geen knuffel geven, maar 
die tijd komt weer en nu al doe ik het zo’. 
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Zou ik niet van harte zingen… Waarom zingen 
echt nog niet kan 
 
Kunnen we zingen met een mondkapje op? Kunnen 
we zingen in de open lucht? Kan er een klein koortje 
zingen als er weer 30 of 100 mensen in de kerk zit-
ten? Kunnen we zachtjes zingen? Kunnen we…? Mo-
gen we... ?  De dienstenorganisatie krijgt tientallen 
vragen binnen over het advies om niet te zingen tij-
dens de eredienst. 

 

Het lijkt er op dat veel mensen zich hier moeilijk bij 
neer kunnen leggen, en dat snappen wij. Zingen is 
voor ons allemaal een heel belangrijk onderdeel van 
de eredienst. We zouden zo graag van harte zingen... 

 

Toch is en blijft het dringende advies om niet te zin-
gen. Het RIVM heeft het vermoeden dat zingen een 
grote bron van besmetting is. Of dit echt zo is, wordt 
op dit moment door verschillende partijen uitge-
zocht. Over het zingen in een openluchtdienst is op 
dit moment ook nog geen duidelijkheid.  
 
Momenteel is er een wetenschappelijk onderzoek 
gaande naar het besmettingsrisico dat zingen met 
zich meebrengt. De Protestantse Kerk is daar nauw 
bij betrokken. Totdat de uitslag van dat onderzoek er 
is - naar verwachting in de loop van juni -  ontraden 
wij het zingen in erediensten en tijdens bijeenkom-
sten binnen en buiten een (kerk)gebouw. Recente 
besmetting in Duitsland - daar werd ook gezongen en 
na afloop geluncht met elkaar - onderstreept onze 
terughoudendheid. 

Psalm 121 
 
Al een tijdje geen samenzang in de Johanneskerk. 
Geen psalmen zingen.  
Maar lezen kan ook.  
Hierna verschillende versies van psalm 121.  

 

 
 

 

Zolang niet duidelijk is hoe het precies zit, is het goed 
het zekere voor het onzekere te nemen. Ons advies is 
helder. Zing niet in groepen, ook buiten niet, en zoek 
alternatieven. 
 
Wilt u wel graag dat er een bepaalde vorm van live 
zang en/of muziek klinkt tijdens de kerkdienst dan is 
het volgende voorstelbaar: 
Maximaal 5 muzikanten (vocaal/instrumentaal) met 
minimaal anderhalve meter afstand van elkaar en 
een nog ruimere afstand tot de voorganger en ge-
meenteleden. Het aantal muzikanten hangt dus af 
van de oppervlakte van het kerkgebouw en de inde-
ling er van.  

Overigens: het lijkt er op dat via zang (ook van slechts 
enkele zangers op het podium) en het bespelen van 
blaasinstrumenten het virus zich ver kan verspreiden. 
Bedenk dus goed of u dit risico wilt nemen. Uiteraard 
geldt voor de muzikanten dat zij geen gezondheids-
klachten hebben en ze zich vrij voelen om hieraan 
mee te willen werken. Het is aan de kerkenraad wel-
ke beslissing er genomen wordt. 

Lied 903 begint met de bekende regels ‘Zou ik niet 
van harte zingen, Hem die mij zozeer verblijdt?’. Deze 
regels krijgen een heel nieuwe lading door de situatie 
waarin we nu zitten. Gelukkig mogen we erop ver-
trouwen dat ook deze situatie eindig is en zijn de 
slotregels ook van toepassing:: “Alle dingen hebben 
tijd, maar Gods liefde eeuwigheid.” 

 
Psalm 121 (uit De Nieuwe Bijbelvertaling) 
 
1 Ik sla mijn ogen op naar de bergen, 
van waar komt mijn hulp? 
2 Mijn hulp komt van de HEER 
die hemel en aarde gemaakt heeft. 
3 Hij zal je voet niet laten wankelen, 
hij zal niet sluimeren, je wachter. 
4 Nee, hij sluimert niet, 
hij slaapt niet, 
de wachter van Israël. 
5 De HEER is je wachter, 
de HEER is de schaduw 
aan je rechterhand: 
6 overdag kan de zon je niet steken, 
bij nacht de maan je niet schaden. 
7 De HEER behoedt je voor alle kwaad, 
hij waakt over je leven, 
8 de HEER houdt de wacht 
over je gaan en je komen 
van nu tot in eeuwigheid 
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Het leven moet niet genóten  
maar gelééfd worden 

De protestant heeft het niet gemakkelijk met ‘het 
goede leven’, zegt Theo Boer, hoogleraar ethiek aan 
de Protestantse Theologische Universiteit. “Genieten 
is een goddelijk gebod, tegelijk is het leven ook af-
zien. Het leven moet niet genoten maar geleefd wor-
den.” 

Wat doet een ethicus? 
“Een ethicus denkt systematisch na over waarden en 
normen, over het goede leven. Daarbij geldt het per-
spectief van de wetenschapper: grote lijnen trekken, 
je niet laten meetrekken door de waan van het mo-
ment.  

Voor individuele keuzes inzake leven en dood kun je 
bijna altijd begrip opbrengen. Dat neemt niet weg dat 
je er als ethicus soms moeite mee hebt. Op individu-
eel niveau heb ik begrip voor kindereuthanasie. Maar 
laat het in hemelsnaam een niet wettelijk geregelde 
uitzondering zijn.”  

Er is genoeg werk voor de ethicus. 
“Het aantal ethische problemen is gegroeid. Dat 
heeft te maken met de sterk toegenomen pluraliteit. 
Er is minder vaak een maatschappelijk gedeeld besef 
van normen en waarden. De meningen over wat een 
goed leven en een goede dood zijn, lopen sterk uit-
een. Daarnaast stellen de zegeningen en risico’s van 
technologische ontwikkelingen ons voortdurend voor 
nieuwe vragen en keuzes, bijvoorbeeld op het terrein 
van gezondheid en het levenseinde. 

Met Bonhoeffer kun je de verzuchting slaken dat wij, 
of we dat nu leuk vinden of niet, autonoom zijn ge-
worden. We moeten een eigentijds antwoord zien te 
vinden op ingewikkelde individuele ethische keuzes.” 

Wat kan de kerk hierin betekenen? 
“De kerk is bij uitstek het forum waarop je deze zaken 
kunt bespreken. 

Waar anders? Ga het gesprek aan. Wees het vooral 
met elkaar oneens. Er zijn daarbij twee grondregels: 
de ander is niet gek en de ander is niet slecht. Zodra 
ik mijn tegenstanders verwijt slechte bedoelingen te 
hebben of onvoldoende geïnformeerd te zijn, sla ik 
het gesprek dood.  

Wat ik lastig vind, zijn de discussies over genderdys-
forie. Op dat terrein is de discussie gesmoord. Ik heb 
gezien hoe het besluit van een man om als vrouw 
door het leven te gaan, of andersom, kan leiden tot 
grote ellende. Daarover iets zeggen is op dit moment 
niet verstandig. Er hangt een maatschappelijke en 
ook kerkelijke politieke correctheid omheen. 

Als mensen boos worden wanneer ik bij een com-
plexe kwestie een kritische vraag stel, betekent dat 
meestal dat ik mijn werk als ethicus goed doe. Als 
mensen zeggen ‘dat heeft hij goed gezegd’, dan ga ik 
achter mijn oren krabben. Bij alles wat vanouds, of 
sinds kort, vanzelfsprekend is, passen vraagtekens.”  

Kunnen we dat, in de kerk?  
“Dat is een uitdaging, zeker als het gaat om politiek-
maatschappelijke keuzes, bijvoorbeeld rond het 
vluchtelingenbeleid. 

Simpelweg stellen dat Jezus ons vraagt alle vluchte-
lingen op te nemen vind ik een vorm van gevaarlijke 
naïviteit. In dit soort zaken moet je, met Gerrit de 
Kruijf, twee keer denken: een keer vanuit het evange-
lie, een keer vanuit de staat. We hebben een vast-
staande verantwoordelijkheid om vluchtelingen op te 
nemen. We hebben ook de verantwoordelijkheid om 
ervoor te zorgen dat we niet over de grens gaan van 
wat een samenleving qua cohesie aankan. Als je in de 
kerk hardop zegt dat de IND geen mensen meer mag 
uitzetten, ga je boven je rol als kerk uit. Ik zie in veel 
kerken een alarmerende politieke naïviteit.” 

Dit staat ver af van het goede leven in ‘met een 
goed glas wijn in de avondzon’. 
“De protestant, zeker de Nederlandse calvinist, heeft 
het niet gemakkelijk met ‘het goede leven’. Bij katho-
lieken en lutheranen ligt dat anders. Bij Calvijn was 
het rustig en somber. Het huis van Luther was altijd 
vol, met etende en drinkende mensen.  
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Laten we niet te snel zeggen dat we dat jammer vin-
den. Genieten is een goddelijk gebod, tegelijk is het 
leven ook afzien. Schrik niet als er tegenslag is, ook 
niet als die heftig is. Calvinisten hebben iets stoïcijns. 
De Stoa zegt: met wat zich op jouw weg voordoet 
moet je je man- of vrouwmoedig uiteenzetten, het 
leven is geen feest. Dat past bij mij, ik ben geen 
feestbeest. Jij wel?” 

Ik kan niet genoeg vieren, het helpt om tegenslag te 
verdragen. 
“Soms moet je jezelf tot vieren aanzetten. Je kunt 
zeggen: omdat het leven zwaar is en ik de tegensla-
gen serieus neem, zal ik er voluit van genieten als het 
goed gaat. Maar om eerlijk te zijn denk ik dat een 
calvinist niet zomaar zijn calvinisme kan afschudden. 
Hij kan leren van andere tradities, maar ernst en 
zwaarte zitten in zijn genen.  

Geloof is voor mij getrooste wanhoop, van nature 
ben ik wat somber. Nodig mij gerust uit voor een 
feest, maar kijk niet gek op als ik om tien uur weer 
wegga.” 

Wat als het leven niet gezond en gelukkig is? 
“Ik vind het leven geweldig, ben dankbaar dat we 
bestaan, dat we zoveel kunnen. Tegelijkertijd is er de 
ernst van het leven. Het leven moet niet genoten 
maar geleefd worden. Ethisch gesproken beleven we 
verwarrende tijden. Het ene moment maken we ons 
op om het wetsvoorstel ‘Voltooid leven’ 

in de Tweede Kamer te bespreken, naar het schijnt 
omdat grote groepen mensen zich zorgen maken dat 
hun leven zo lang duurt. Nog geen twee maanden 
later gaat alle aandacht uit naar het voorkomen van 
ongewenste overlijdens en het binnenboord houden 
van kwetsbare mensen. Het Expertisecentrum Eutha-
nasie, de vroegere Levenseindekliniek, heeft eutha-
nasiehulp opgeschort met als argument dat er nu 
andere prioriteiten zijn. Door de coronacrisis realise-
ren we ons dat het leven niet vanzelfsprekend is, dat 
het steeds op de dood veroverd moet worden. Een 
eeuw terug stierf een zusje van mijn moeder aan de 
Spaanse griep. Ikzelf ben vernoemd naar een broertje 
van mijn vader dat stierf aan een niet-behandelbare 
ziekte. Mijn ouders maakten de hongerwinter mee. 
Het besef dat het leven een kostbaar goed is, heeft 
hen gevormd. Wat ik hoop te leren van deze crisis is 
om het leven te vieren, klappen te incasseren, en me 
te realiseren hoe bijzonder het is om te leven.” 

Theo de Boer 

 

Geen Op Weg in augustus! 
 
Net als voorgaande jaren komt begin juli (in de week 
voor zondag 5 juli) een Op Weg uit voor twee maan-
den. Dus valt er iets te melden voor de maand augus-
tus, dan dit graag uiterlijk maandag 22 juni om 12 uur 
aanleveren. We gaan proberen er ook dan weer een 
mooi nummer van te maken rondom een thema. Laat 
u verrassen. Maar eerst maar weer deze Op Weg 
lezen. We wensen u, ook in deze tijd die zo anders is 
dan andere jaren, een mooie zomer toe,  

                                                                    de redactie 

 
Psalm 121 (uit de Bijbel in gewone taal) 
 
1 Ik kijk omhoog naar de bergen. 
Daar komt mijn hulp vandaan. 
2 Daar is de Heer, hij helpt mij. 
Hij heeft de hemel en de aarde gemaakt. 
3 De Heer zorgt ervoor dat jou niets overkomt. 
Hij beschermt je, hij slaapt niet. 
4 Hij slaapt nooit, hij let goed op. 
Hij beschermt zijn volk Israël altijd. 
5 De Heer beschermt je. 
Hij gaat met je mee, 
bij hem ben je veilig. 
6 Er overkomt je geen kwaad, 
niet overdag en niet in de nacht. 
7 De Heer zal je steeds beschermen, 
het kwaad zal je niet raken. 
8 De Heer beschermt je, 
overal, waar je ook gaat, 
je leven lang. 

 
Psalm 121 (in dialect) 
 

1 Ik kieke ummehoge naor de barge: 
waor zal miene hulpe haerkommen? 
 2 Miene hulpe kump haer van UM, 
dén hemel en aerde emaakt hef. 
 3 Hee löt neet to, da-j an ‘t schraggelen komt. 
Dén op ow oppast, dén dommelt neet. 
 4 Wisse, hee dommelt neet, hee slöp neet. 
Hee, dén op Israël oppast. 
 
 5 HEE is ‘t, dén op ow oppast. 
HEE is ow schemme an de rechterhand 
 6 Bi’j dag zal ow de zonne niks maken, 
net zo min de maone bi’j nacht. 
 7 HEE waart ow veur alle kwaod, 
jao, hee waart ow laeven. 
 8 HEE waart ow bi’j ow weggaon en ow 
thuuskommen, 
van no af an, veur altied. 
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Een maak-bare samen-leving 
 

KAPOTMAKEN 
We hebben het gemaakt! Of toch niet? 
 

Eerder kapotgemaakt. Met onze zucht naar: 
 

• meer luxe 
• meer comfort 
• meer bezit 
• meer van alles 
 
MAKEN 
We hebben gemaakt dat er van allerlei onheil over 
ons kwam: 

 

• onbeheersbare bosbranden 
• sprinkhanenzwermen 
• droogtes of juist overstromingen 
• vervuiling van lucht, water en grond 
• ongrijpbare virussen 
 
GOEDMAKEN 
Misschien wordt ons toch nog de kans gegeven om 
iets goed te maken. 

 

Immers: 
 
• we komen op nieuwe ideeën 
• we tonen onvermoede vaardigheden 
• we betonen hulpvaardigheid en begrip 
• we hebben zeeën van tijd en ruimte, voor onszelf  
   en voor elkaar 
 

Mens en natuur weer in harmonie. 

 

Een droom? 
 
                                                                           Greta Kuijt 
 
 
 
 
 

 
 
Psalm 121 (Van Huub Oosterhuis) 
 

Ik sla mijn ogen op naar de bergen: 
zou iemand mij komen helpen? 
Ja, mijn God komt mij helpen, 
de schepper van hemel en aarde. 
Hij zal niet toelaten dat je struikelt, 
Hij zal niet slapen, 
Hij waakt over jou. 
Nee, slapen en sluimeren zal Hij niet, 
Hij waakt over heel zijn volk. 
Onze God houdt de wacht 
als een schaduw over je heen. 

 

Kliederkerk thuis!  
Pinksteren mag je de verjaardag van de kerk noemen. 
Je zou kunnen zeggen dat dan de kerk wordt gebo-
ren. Dat willen we natuurlijk vieren. Daarom is er 
door de Kliederkerk bij de kinderen die het afgelopen 
jaar te gast waren een kadootje bezorgd: een tasje 
met teken en knutselspullen, het bijbelverhaal over 
Pinksteren, en nog wat te snoepen. Zo kunnen de 
kinderen zelf thuis aan de slag met het feest van 
Pinksteren. Net Kliederkerk! Maar dan thuis. 
 

 
 

Van een aantal mensen die Jezus volgen gaat het na 
Pinksteren de hele wereld over. In de Bijbel staat dat 
mensen aangeraakt werden door de heilige Geest 
van God, om iedereen te vertellen over Jezus. Dat 
doen we als kerk nog steeds. In de kerkdiensten én in 
de Kliederkerk! 
 

Voor ouders die met de kinderen thuis kinderneven-
dienst willen houden is er materiaal beschikbaar op 
Kindopzondag.nl en op de website van de protestant-
se kerk van Aalten: kerkvenster.nl 
 

Groeten van de Kliederkerk! 
 
 
 

 
Overdag zal de zon je niet steken 
en 's nachts zal de maan je geen kwaad doen. 
Hij houdt alle kwaad van je af, 
Hij neemt je onder zijn hoede. 
En waar je ook gaat of staat, - 
God zal je behoeden voor eeuwig. 
Ik sla mijn ogen op naar de bergen: 
zou iemand mij komen helpen? 
Ja, mijn God komt mij helpen, 
de schepper van hemel en aarde. 
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Nederlands Bijbelgenootschap 
 
Bijbel vertaald in vijftig nieuwe talen 
 
Zo’n 29 miljoen mensen konden in 2019 voor het 
eerst de Bijbel in hun eigen taal lezen. Zij spreken een 
van de vijftig talen waarin de Bijbel, of een deel er-
van, vertaald werd. Dit meldt United Bible Societies 
(UBS), het overkoepelend orgaan van de bijbelge-
nootschappen, in zijn vertaalstatistiek over 2019. 
 
‘Juist nu de hele wereld ontregeld is door het corona-
virus, is het goed om te zien wat de Bijbel betekent 
voor miljoenen mensen’, zegt Rieuwerd Buitenwerf, 
directeur van het Nederlands en Vlaams Bijbelge-
nootschap. ‘Mensen ontlenen er moed, hoop en ver-
trouwen aan. Altijd weer word ik verrast door de 
blijdschap van mensen die voor het eerst een Bijbel 
hebben in hun eigen taal.’ 
 
Nieuwe vertalingen 
In zes van de bovengenoemde vijftig talen – gespro-
ken in onder meer Mali en Myanmar – is de complete 
Bijbel nu voor het eerst beschikbaar. In elf talen 
kwam het Nieuwe Testament af en in 33 talen ge-
deelten van de Bijbel. In totaal kwamen vertaalpro-
jecten gereed in negentig talen, gesproken door 617 
miljoen mensen. Dit betrof nieuwe én vervangende 
vertalingen.  
De complete Bijbel is nu beschikbaar in 694 talen die 
door 5,7 miljard mensen gesproken worden. Het 
Nieuwe Testament is in nog eens 1.542 talen be-
schikbaar, en 463 miljoen mensen kunnen nu gedeel-
ten van de Bijbel lezen. In circa 4.000 van de 7.359 
talen in de wereld is nog geen enkel bijbelgedeelte 
vertaald. De UBS werkt aan een ambitieus program-
ma om in 2038 vele honderden vertalingen af te heb-
ben, maar de coronacrisis leidt tot vertraging. 
 
Vertaalsteun NBG 
Het Nederlands Bijbelgenootschap (NBG) droeg als 
UBS-lid bij aan de voortgang van het vertaalwerk. 
Substantiële steun gaf het NBG aan projecten in de 
Antillen, Ghana (Abron-taal) en Indonesië. ‘Afgelopen 
voorjaar was ik bij de feestelijke presentatie van de 
Antilliaanse Studiebijbel in het Papiaments’, aldus 
Buitenwerf. ‘Dat was een mijlpaal: wereldwijd is het 
de eerste studiebijbel in een Creoolse taal. En op 
Aruba steunen we de bijbelvertaling in hun eigen 
variant van het Papiaments.’  
 
Digitaal Bijbellezen  
De digitalisering ging ook in 2019 verder. De gratis 
NBG-app Mijn Bijbel kreeg meer functionaliteiten. 
Samen met andere landen werd een betere digitale 
techniek ontwikkeld voor het bijbelplatform debij-

bel.nl. In Duitsland, Finland, Noorwegen, Zuid-Afrika, 
Portugal, Kenia en Litouwen zijn bijbelplatforms 
en/of apps gelanceerd die dezelfde techniek gebrui-
ken.  
Via Mijn Bijbel zijn vanwege de coronacrisis actuele 
blogs en vier nieuwe bijbelleesplannen beschikbaar 
gesteld, o.a. In afhankelijkheid van God en Ziekte en 
lijden. 
 
 
Bijbels voor weeskinderen in India 
India is het land met de meeste weeskinderen ter 
wereld. Een deel van hen woont in een weeshuis, 
waar geprobeerd wordt hun een goede basis voor 
hun verdere leven mee te geven. Het Bijbelgenoot-
schap van India ondersteunt het godsdienstonderwijs 
in weeshuizen.  
 
UNICEF schat het aantal weeskinderen in India op 
zo’n 31 miljoen. Vaak zijn hun ouders overleden als 
gevolg van armoede of gebrek aan medische voorzie-
ningen. Maar het gebeurt ook dat ze in de steek gela-
ten worden door hun familie. Een deel van de kin-
deren zwerft op straat. Een zwaar leven, waar allerlei 
gevaren op de loer liggen. 
 
Kinderbijbels 
Gelukkig zijn er in het hele land weeshuizen die een 
plek bieden aan deze kinderen. Ook het Bijbelgenoot-
schap van India kijkt om naar deze kinderen. Ze on-
dersteunen christelijke weeshuizen bij het geven van 
godsdienstonderwijs. Dat doen ze bijvoorbeeld door 
het uitdelen van (kinder)bijbels. Het Bijbelgenoot-
schap probeert dit te doen in zoveel mogelijk wees-
huizen verspreid over heel het land. 
Veel van de huidige docenten en voorgangers in de 
weeshuizen, hebben zelf als kind ook hun ouders 
verloren. 
Het Nederlands Bijbelgenootschap wil met steun van 
de leden van de Bijbel per Maand-Club ervoor zorgen 
dat er vijfduizend kinderbijbels uitgedeeld kunnen 
worden aan weeskinderen in India.  
 
                                Namens de werkgroep van het NBG 
                                                    Ineke Beestman-Hoitink 
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Collectes bij online kerkdiensten 
 
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 
geven 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 maakt er al gebruik van. 
 

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

Gebruik van de Givt app 
Zoek in Google Play of de Appstore de GIVT app of 
gebruik de link: https://www.givtapp.net/download 
 

U zult een aantal zaken moeten instellen als een 
bankrekeningnummer en toestemming voor het af-
schrijven van uw giften. U moet uw mobiele tele-
foonnummer tijdens het installeren van de app opge-
ven. Let op dat u +31 kiest (Nederland) en uw mobie-
le nummer zonder de voorloopnul meegeeft, dus +31 
6*******. U krijgt bij de registratie een code van Givt 
toegestuurd (SMS) om de inschrijving af te ronden. 
 

Bij een kerkdienst opent u om bij te dragen aan de 
collecte de Givt-app. U ziet dan het scherm op de 
linkerafbeelding. Vul hier het gewenste bedrag in en 
klik op ‘volgende’. U ziet nu de rechterafbeelding. Klik 
hier op ‘lijst’ en tik bij zoeken in: PKN Lichtenvoorde. 
Als u PKN Lichtenvoorde gesorteerd hebt kunt u op 
‘geven’ klikken’ en wordt de gift overgemaakt. 
 

 

 
 
 

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! 

Ruim twee jaar geleden……. 
 
schreef ik ook een stukje in  ‘Op Weg’ over mijn 
streptokokken infectie waardoor ik een hele tijd in 
het ziekenhuis moest liggen. Dat is toen uiteindelijk 
allemaal goed gekomen.  
Maar jl. eind maart/begin april sloeg diezelfde bacte-
rie weer bij mij toe. Nu in de gewrichten van mijn 
rechtervoet, mijn linkerhand en in mijn nekwervels.  
Voor artsen een compleet raadsel. 
Ik heb 4 ½ week in het SKB gelegen met alles wat 
daarbij hoort, waarvan de eerste twee weken in qua-
rantaine. Maandag 4 mei mocht ik met voor 14 dagen 
antibiotica tabletten naar huis. 
Op 18 mei zei de behandelend specialist dat de bac-
terie uit mijn bloed verdwenen is, maar dat deze wel 
beschadigingen in mijn gewrichten heeft veroorzaakt. 
Zo is lopen op dit moment nog moeilijk en  pijnlijk. 
Het een en ander kan nog wel een half jaar duren, àls 
het tenminste over gaat…… 
Via deze weg wil ik iedereen hartelijk bedanken voor 
de vele, vele kaarten , appjes en/of telefoontjes. Al of 
niet via Fenna. 
Het doet een mens goed, zeker als je ziek bent, dat er 
naar je omgekeken wordt. En dat besef je pas als jij 
daarvoor, zoals o.a. in mijn geval,  in aanmerking 
komt.  
Vooral nu, in deze Corona tijd, is de aandacht voor de 
ander meer dan waardevol. Probeer daar aan te blij-
ven denken als je zo iemand kent: laat iets van je 
horen!  
En daar draagt de digitale kerkdienst ook zijn steentje 
aan bij……. 
 
                                                                      Cor Langbroek 
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Het volgende nummer. . .   
 

voor de maand juni komt uit in de week voor zondag 
5 juli 2020. Kopij moet uiterlijk maandag 22 juni 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 7 juni 
persoonlijk lichtgebed 
10.00 uur ds. J.J. Hinkamp 
aanvullende collecte: onkostencollecte 
 
 
zondag 14 juni 
akz dienst 
thema: buitengewoon 
10.00 uur ds. J.J. Hinkamp 
aanvullende collecte: algemeen kerkenwerk 
 
 
zondag 21 juni 
10.00 uur ds. D. van Alphen-Ubbens, Warnsveld 
aanvullende collecte: werelddiaconaat 
 
 
zondag 28 juni 
10.00 uur ds. W. Onderwater, Aalten 
aanvullende collecte: kliederkerk  
 
 
zondag 5 juli 
10.00 uur de heer L. de Vries, Aalten 
aanvullende collecte: binnenlands diaconaat 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
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’. 
 
 
 


