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Op reis 
  

Als ik op reis ga om vrede te brengen, 
dan neem ik een rugzak mee. 

Daar zit niks in, 
alleen een potje met vrede. 

 

Ik moet uitkijken dat het potje niet kapot valt. 
Dan ga ik op reis naar landen waar oorlog is. 

Overal strooi ik wat van de vrede. 
 

Ik ga naar voetbalstadions waar geweld is, 
ik strooi weer wat vrede. 

En zo ga ik langs alle mensen om vrede te brengen. 
Dan wordt de wereld vast een stuk mooier. 

 

Alleen… ik ben bang dat één potje met vrede niet genoeg is. 
Daarom zeg ik tegen iedereen die ook vrede wil, 

maak ook zo’n potje, 
neem het mee overal waar je komt. 

Breng vrede! 
 

Nina (groep 8) 
Bron: scheppingvieren.nl 
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Evenwicht.  
 

 
 
Over een paar weken staat ze er weer. Een jonge 
dame die Sanne heet. Op de olympische spelen. Op 
de evenwichtsbalk. En ‘wij’ maar hopen dat ‘wij’ er 
niet afvallen. Dat Sanne letterlijk haar evenwicht 
weet te bewaren. In evenwicht weet te blijven. 
 
Ook figuurlijk kan je in evenwicht zijn. Al kan het  
voorkomen dat je je evenwicht dreigt te verliezen. 
Dat iets je uit je evenwicht brengt. Niet zo erg dat je 
helemaal omstort. Maar iets kan je best aan het wan-
kelen brengen. En dan? 
 
Opvallend is dat niet voor iedereen geldt dat iets zo 
sterk naar links of naar rechts trekt dat het evenwicht 
verstoord raakt. Wat bij de één nauwelijks invloed 
heeft is voor de ander al een enorme ruk. Waar de 
één bij omrolt daar gaat de ander fluitend aan voor-
bij. Zo is dat nu eenmaal. 
 
Ook het vermelden waard: als Sanne gaat wiebelen 
heeft ze even tijd nodig om, met kunst en vliegwerk 
soms, weer in balans, weer in evenwicht te komen. 
Dat geldt ook voor dat figuurlijk weer in evenwicht 
komen. Even tijd nodig om weer stevig op de benen 
te komen staan. 
 
Niet alleen tijd. Er is meer nodig. Sanne heeft een 
trainer die haar wijst op hoe ze het beste op die balk 
kan staan. Welke houding het beste is. Wat helpt om 
rechtop te blijven. Om niet te vallen.  
 
Ook figuurlijk op de been blijven kan iemand probe-
ren te leren. Niet van een sportleraar. Een sporttrai-
ner. Maar van mensen die psycholoog zijn. Die arts 
zijn. Die bijvoorbeeld maatje bij Humanitas zijn. En ga 
zo maar door. Officiële hulpverleners. Of gewoon een 
buurvrouw of vriend. Vlak vooral die laatsten niet uit. 
Het kon even niet met knuffels of letterlijk uitgesto-
ken handen misschien. Maar die hand die iemand je 
toesteekt door een vriendelijk woord, door een uit-

nodiging om te komen eten, door het aanbod om 
boodschappen voor je te halen,  die hand kan je ook 
helpen om je evenwicht weer te vinden.  
 
Ik zei al, sommige mensen zijn zoals dat heet even-
wichtiger dan anderen misschien. Gaan, lijkt het op 
het oog, onverstoorbaarder hun weg. Dat gun je in 
feite iedereen.  
 
Iedereen leven zoals het bedoeld is. Zoveel mogelijk 
in evenwicht. Zo gelukkig mogelijk proberen te leven, 
en  proberen anderen zo gelukkig mogelijk te laten 
leven. Dat maakt leven leefbaar.  
 
Hans Bouma verwoordde het zo:  
 

Psalm 15 
 
 OP JE STERKST 
 
Leven zoals je bedoeld bent, 
onverstoorbaar 
de aangewezen weg gaan. 
 
Niemand beledigen, 
niemand misbruiken,  
niemand laten vallen. 
 
Gewoon 
beantwoorden aan de verwachting, 
mens zijn voor de mensen. 
 
Eén die goed doet, 
één die betrouwbaar is, 
reisgenoot, onderdak – 
 
op je mooist ben je dan, 
op je sterkst, 
mens, onwankelbaar mens. 
 
Jij, je mag thuis zijn bij de Verhevene, 
heel gelukkig is Hij met jou. 
 
(Uit: In de schaduw van de Psalmen) 

 
Mooie woorden. Onverstoorbaar. Onwankelbaar.  
 
In dit blad komt u verschillende versies tegen van 
Psalm 15. Misschien zeggen de verschillen wel iets 
over de verschillende godsbeelden van de schrijvers? 
 
Een evenwichtige zomer gewenst. Met evenwichtige 
mensen die naast je staan. 
 
                                                                                      marja 
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 Pastorpraat dominee Hinkamp  
 

In de vorige Op Weg schreef ik al dat ik mijn 
eerste prik binnen had. Inmiddels heb ik nu 
nummer twee in Zeeland opgehaald. Voor mij 
zit inmiddels de ‘zomer’vakantie er weer op. Tijd 
om de draad weer op te pakken.  

Alleen vraag ik mij af: welke draad? De draad van 
vóór de vakantie? De 
draad van het ‘oude 
normaal’? Wil ik dat 
eigenlijk wel, een ‘oud 
normaal’? 
 

 

De zomertijd is voor veel mensen een moment om de 
tijd te nemen om te ‘resetten’. Dat is een mooi 
woord voor de balans opmaken: hoe je verder wilt 
met je leven en alles wat daarin een grote of kleinere 
plaats heeft. Of je nu nog volop in het leven staat 
(met alle verplichtingen), wat meer vrijheid hebt, of 
je leven zo kunt indelen zoals je het zelf wilt: voor 
iedereen is het wel eens goed om de balans op te 
maken. Wat zijn de dingen die mij goed doen? Wat 
kan ik voor anderen betekenen?  
 

We leven (nog steeds) in een heel ik-gerichte wereld. 
Af en toe word ik er best moe van, van tv-
programma’s en allerlei glossy magazines die mij 
proberen te vertellen hoe ik vooral voor mijzelf op 
moet komen. Daar horen dan natuurlijk unieke aan-
biedingen van cursussen en retraites bij, in luxe on-
derkomens. (Maar misschien ben ik nu wat te kri-
tisch).  
 

 
 

Uiteraard vind ik het ook belangrijk dat mensen een 
goed en gelukkig leven hebben en dat is lang niet 
altijd even gemakkelijk of vanzelfsprekend. Maar als 
het een commercieel verhaal wordt bekruipt mij het 
gevoel: wie wordt hier nu eigenlijk beter van?  
 

Voor mij is één van de mooiste kanten van het geloof 
juist dat je onvoorwaardelijk aanvaard en geliefd 
bent bij een God die het beste met mensen voor 
heeft. Je hoeft je niet te bewijzen! Je mag er gewoon 
zijn, zoals je bent. Als je vanuit die basis probeert iets 
voor een ander te betekenen is dat een prachtige 
levensinvulling en de basis voor een rijk leven.  
 

De komende tijd hoop ik  tijd te hebben om vooruit 
te werken naar een aansprekend programma als 
kerk, om voor mensen met heel verschillende achter-
gronden van betekenis te zijn, jong en oud(er). Het 
‘oude normaal’ is daarbij niet leidend, wel de vraag 
hoe we de komende tijd met gelukkig minder of geen 
beperkingen vorm kunnen geven aan de boodschap 
van het evangelie, een boodschap van vergeving, 
geloof, hoop en liefde en opstandingskracht. Dát is en 
blijft een hartverwarmende en verbindende bood-
schap die bemoedigt en inspireert.  Een goede en 
inspirerende zomertijd gewenst! 
 

Hartelijke groeten, Hans Hinkamp 
 
 

 

 
Voorbede 
Bij de kerkdiensten is het mogelijk om aandacht te 
vragen voor zaken die u persoonlijk raken. De voor-
ganger zal hier dan zo mogelijk bij de voorbeden aan-
dacht aan schenken. 
Voorbeden kunnen worden doorgegeven via email: 
voorbede@pkn-lichtenvoorde.nl  
 

 

 
Gebed van de maand 
In deze rubriek altijd een bijzonder gebed. Deze keer 
een gebed dat aansluit bij de vakantietijd. Het is een 
gebed over Gods trouw, met de titel:  Uit één stuk 

 
Levende God, 
leer ons opzien  
en omzien naar U, 
dat dan het onechte van ons afvalt 
en we zicht krijgen 
op uw mensen in nood. 
 
U wilt ons eenvoudig, 
letterlijk ‘uit één stuk’. 
Zó mogen we logeren 
in uw tent en wonen 
op uw heilige berg. 
In het hier en nu 
van ons alledaagse leven. 

 
Jurjen Beumer 

Uit: Recht uit het hart.  
Gebeden, gedachten, gedichten. 

 

mailto:voorbede@pkn-lichtenvoorde.nl
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Verjaardagen 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
18 juli  de heer P. de Bruijn 
  Esstraat 34 
  7131 CT Lichtenvoorde 
`  75 jaar 
20 juli  mevrouw J.W. Eskes-teLinde 
  Huininkmaat 1 
  7131 TJ Lichtenoorde 

80 jaar 
23 juli  mevrouw W.A.T. Smees-Piek 
  Korenbloemstraat 2 
  7135 JS Harreveld 
24 juli  mevrouw A.W. Olbach-Siebelink 
  Huttendijk 8 
  7134 PV Vragender 
  82 jaar 
26 juli  mevrouw J. Meijerink-Klaver 
  Lijsterbesstraat 2 
  7132 CB Lichtenvoorde 
  83 jaar 
28 juli  mevrouw J.G. ter Haar-Jansen 
  Bernard van Meursstraat 23 
  7131 XE Lichtenvoorde 
  78 jaar 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
04 augustus de heer D. Kip 
  Staringstraat 34 
  7131 XB Lichtenvoorde 
  88 jaar 
12 augustus mevrouw D.H. Bouwmeester-

Weikamp 
Bernard van Meursstraat 19 
 7131 XE Lichtenvoorde 
79 jaar 

13 augustus mevrouw H. van Benthem-Schepers 
 Johannes Vermeerstraat 28 
 7131 SB Lichtenvoorde 
 82 jaar 
14 augustus mevrouw H.G.B. Mombarg-Wensink 
 Hofesch 18 
 7131 TB Lichtenvoorde 
 79 jaar 
16 augustus de heer B.H.G. Duenk 
 Klaasbos 11 
 7131 SZ Lichtenvoorde 
 78 jaar 
20 augustus de heer H.W. Wijers 
 Gruttostraat 11 
 7132 DC Lichtenvoorde 
 80 jaar 
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22 augustus mevrouw S.C. Maters-de Jager 
 Patronaatstraat 20-02 
 7131 CG Lichtenvoorde 
 96 jaar 
25 augustus mevrouw A.B. ten Broeke-Stronks 
 Goudenregenstraat 35 

7131 CG Lichtenvoorde 
92jaar 
Mevrouw J.W. Hillen-ter Haar 
Ziekenhuisstraat 7 
 7141 AN Groenlo 
 89 jaar 
Mevrouw G.A. Boschman-Prins 
 Esstraat 47 
7131 CT Lichtenvoorde 
 78 jaar 

27 augustus de heer H.A. de Jongh 
  Bernard van Meursstraat 11 
  7131 XE Lichtenvoorde 
  75 jaar 

Mevrouw G.A. Sironde-Kuijk 
Varsseveldseweg 7-44 
7131 BG Lichtenvoorde 
91 jaar 

29 augustus mevrouw J.H. Lansink-Deijk 
  Aaltenseweg 89B 
  7131 NC Lichtenvoorde 
  83 jaar 
31 augustus mevrouw J. Schuurman-Nijhof 
  Esstraat 10-28 
  7131 CT Lichtenvoorde 
  89 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  
zeker welkom zijn. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bloemen vanuit de kerkdienst 
 
30 mei  de heer en mevrouw Tornij 
 Watersnipstraat 2 
06 juni mevrouw Eskes 
 Esdoornstraat 6 
13 juni de heer en mevrouw Scholte 
 Chopinstraat 16 
20 juni de heer en mevrouw Bruins 
 Esstraat 55 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
IN DIALECT 
 
Psalm 15 
 
1 Ne psalm. Van David. 
I’J, wel mag in owwe tente te gast waen? 
Wel mag op owwen heiligen barg wonnen? 
2 Wel in zien doon en laoten rechtdeur is, 
wel gerechtigheid dut, 
wel waorheid sprök, 
3 neet allerhande pröötjes rondbladdert, 
zienen kammeraod gin kwaod dut, 
zienen nöösten neet te schande mek. 
4 Ne deur en deur slechten is in ziene ogen 
verachtelijk, 
mor wee-t UM hoge holdt, höldt hee hoge. 
Hef hee argens ne eed op af elegd, ok al is ’t in 
zien eigen naodeel, hee verandert het neet. 
5 Zien geld leent e zonder der rente veur te 
vraogen. 
Hee nump gin smaergeld an teggenovver on-
schuldige leu. 
Wel zo dut, zal neet an ’t wankelen kommen. 
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Ter inzagelegging Jaarcijfers 2020 van zowel Diaconie als  Kerkrentmeesters 
 
De jaarcijfers  van zowel Diaconie als van de Kerk-rentmeesters liggen voor de kerkleden 
ter inzage op de zondagen in de hele maand juli na de kerkdienst in de consistoriekamer. 
 

                                                               Frits van Lochem  
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Hier de cijfers CvK 2020 
 
Volgens de nieuwe richtlijnen van de GCBB zijn de 
vaste activa per ult. 2020  gewaardeerd als volgt: 
gebouwen zijn gewaardeerd op WOZ-waarde  . Ver-
pachte agrarische percelen op Box 3 waarde voor 
deze regio  60 % van € 61.700,-  per ha. en ook de 
koerswaarde per ult. 2020 van de belegging in Rabo-
certiificaten is als balanswaarde opgenomen. .    
De hierdoor ontstane meerwaarden zijn geboekt op 
resp. de reserve herwaardering van de pastorie resp. 
verhuurpanden, reserve herwaardering verpachte 
agrarische percelen en reserv. koersverschillen, zodat 
ze niet het resultaat beïnvloeden.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Het  positieve eindresultaat ad € 4.791,-   is feitelijk 
gerealiseerd  door de CvK  zonder de begraafplaats 
Vredehof.   De belangrijkste cijfers van de begraaf-
plaats zijn wel opgenomen en de begraafplaats haal-
de een negatief resultaat van €  4.674,00  als gevolg 
van herplanten  van door droogte verloren gegaan 
plantgoed . Drie droge zomers achtereen  zijn daar de 
oorzaak van. Daarnaast werd groot onderhoud uitge-
voerd aan het werktuigen/gereedschapsgebouwtje 
en werd een nieuwe motormaaier aangeschaft.  
Per saldo werd een geconsolideerd resultaat behaald  
van € 117,00  positief.  

DE NIEUWE PSALMBERIJMING 

 
Psalm 15 
 
1. HEER, wie is welkom, voor wie staat 
uw hoge woning altijd open? 
Voor wie bedrog en leugen haat, 
het goede doet, de zonde laat, 
voor wie de rechte weg blijft lopen. 
 
2. Hij zal geen lastertaal uitslaan. 
Zijn vrienden zal hij niet verwensen; 
hun goede naam tast hij niet aan. 
Hij eert wie op uw wegen gaan; 
hij gaat niet om met slechte mensen. 
 
3. Hij houdt zijn woord al gaat het fout, 
wil renteloos een lening geven, 
verraadt wie goed is voor geen goud, 
omdat hij van de waarheid houdt. 
Zo’n mens staat rotsvast in het leven. 
 

 
BIJBEL IN GEWONE TAAL 

 
Psalm 15  
 
1.Een lied van David. 
 
Goede mensen mogen bij de Heer komen 
 
Heer, wie mag er altijd in uw huis komen? 
Wie mag er bij u wonen op uw heilige berg? 
 
2. Mensen die eerlijk leven, 
mensen die doen wat goed is 
en zeggen wat waar is. 
3. Ze spreken geen kwaad over anderen. 
Ze behandelen iedereen goed, 
en ze beledigen niemand. 
 
4. Ze gaan niet om met slechte mensen, 
maar ze houden van mensen die trouw zijn aan de 
Heer. 
Ze doen wat ze beloofd hebben, 
zelfs als dat in hun eigen nadeel is. 
5. Als ze iemand geld lenen, 
vragen ze geen rente. 
En ze nemen geen geld aan 
om te liegen over iemand die onschuldig is. 
 
Met mensen die zo leven, 
zal het altijd goed gaan. 
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Toelichting op de Jaarrekening 2020  
van de Diaconie  
 
De baten zijn nog iets hoger dan begroot,  de uitga-
ven zijn fors hoger dan begroot mede door aanwen-
ding van het gehele fonds Internationale projecten ad 
€ 12.440,-  en vrijval van een voorziening ad € 6.800,-, 
waardoor ca 25 mille meer dan begroot  aan diaco-
naal werk  werd besteed vooral aan wereldwijd dia-
conaal werk  mede in verband met de corona-
pandemie .  
 
Overige uitgaven liggen wel in de lijn van de begro-
ting. 
Incidentele baten vloeien voort uit de nieuwe lande-
lijke richtlijn om het  onroerend goed  (vrijwel geheel 
bestaande uit verpachte agrarische percelen ) te 
waarderen tegen uniforme normen, te weten de Box 
3 normen van de Belastingdienst . Voor regio Oost is 
dat € 61.700,- per hectare en daarvan 60 % (ver-
pacht) dus €  37.020,- per hectare.  Dat is een forse 
meerwaarde ten opzichte van de historische boek-
waarde.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Deze éénmalige bate ad € 1.462.902,- bestaat dus uit 
het waarderings- verschil ad € 1.456.102,- van de 
pachtgronden  en de genoemde vrijval voorzieningen 
ad € 6.800,-  
 
Het waarderingsverschil is vervolgens naar de Reser-
ve herwaardering geboekt. Onttrokken aan de  
bestemmingsreserve erfpachtkoopsommen 
€ 1.675,- en voor de nieuwe camera ten behoeve 
kerk-tv. Is € 1.900,- onttrokken aan de reserve en 
verder is het fonds Internationale projecten ad  
€  12.440,-  volledig diaconaal ingezet.pppppp   
Tenslotte is € 2.500,- weer  gereserveerd voor toe-
komstige investeringen voor kerkradio en tv . 
Per saldo was er een klein negatief exploitatie-
resultaat ad €  2.140,-.  
 
              Mirjam Boomkamp, penningmeester diaconie 

DE BASISBIJBEL 
 

Psalm 15  
 
1 Een lied van David. 
. 
Heer, wie mag in uw tent komen? 
Wie mag wonen op uw heilige berg? 
2 Iemand die zijn best doet om te leven zoals U 
het wil, 
die van de waarheid houdt 
3 en geen slechte dingen zegt over anderen 
en die zijn vrienden geen kwaad doet. 
4 Die niet omgaat met slechte mensen, 
maar respect heeft voor mensen die ontzag 
hebben voor U. 
Die altijd doet wat hij heeft beloofd, 
ook als dat in zijn eigen nadeel is. 
5 Die geld uitleent zonder dat hij daar rente voor 
vraagt 
en die zich niet laat omkopen. 
Met iemand die zó leeft, zal het altijd goed gaan. 
 

 
 
HUUB OOSTERHUIS 

 
Psalm 15 
 
Wie mag te gast zijn in uw tenten, 
Wonen zelfs 
In uw huis, hoog in de bergen 
Uitzicht wijd? 
 
Doe recht, spreek waarheid, laster niet, 
Hebt Gij gezegd. 
Wees trouw, verloochen niet je naaste 
Die een mens is zoals jij, zegt Gij. 
 
Gezegend om uw woord. 
Gezegend om uw Naam ‘Ik zal er zijn’. 
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Project diaconie 
 
Afgelopen maanden heeft de diaconie weer een aan-
tal doelen financieel ondersteund. Enkele hiervan zijn 
Stichting Diyo Nepal en stichting Jarige Job. 
 
 
Stichting Diyo Nepal 
 
Stichting Diyo Nepal zet zich in om de levensstan-
daard in circa 400 bergdorpjes in het district Dhadeng 
te verhogen. Lokale veldwerkers en dorpsbewoners 
ontwikkelen plannen hiervoor, ondersteund door het 
stichtingsbestuur en achterban in Nederland. 
 
De lijntjes tussen de diaconie en deze stichting zijn 
kort: een collega van een diaken is bestuurslid  van de 
stichting. 
De zus en zwager van dit bestuurslid wonen in Nepal, 
en zetten zich daar als vrijwilliger in voor Diyo Nepal. 
Onlangs ontving de diaconie via deze weg onder-
staand verzoek, en hebben een donatie gedaan aan 
Diyo Nepal. 
 
“Beste collega’s  
zoals jullie vast gehoord hebben zit Nepal opnieuw in 
een lockdown. Mijn zus en zwager die daar met hun 
gezin wonen zien de situatie met de dag verslechte-
ren. De nood is inmiddels heel hoog. Onze stichting 
Diyo Nepal heeft vorig jaar ruim 750 families voed-
selpakketten verstrekt en meer dan 6000 mensen zijn 
geholpen bij maaltijddistributiepunten. Voor 30 euro 
kunnen we een gezin van een voedselpakket (rijst, 
olie, linzen ed) voorzien in deze moeilijke tijd waarbij 
mensen geen werk en dus inkomen hebben. We in-
tensiveren de maaltijdvoorzieningen op de distribu-
tiepunten. Ook willen we graag preventief inzetten 
op vitaminen. Voor enkele euro’s per maand kunnen 
wij mensen hier aan voorzien. Dus alle hulp is wel-
kom!  
Elke euro wordt 100% daar ingezet..  
 
Een donatie kan via onze stichting Diyo Nepal o.v.v. 
‘lockdown donatie’ op NL75RABO0137589131  
 
Lieve groet Judith, uiteraard namens mijn zus en de 
mensen in Nepal.” 
 
Zie voor meer informatie: https://diyonepal.nl/ 
 
 
 
 
 
 
 

Stichting Jarige Job 
 
Voor veel kinderen is een verjaardag met cadeaus, 
visite en trakteren op school vanzelfsprekend. Voor 
tienduizenden kinderen in Nederland is dit niet het 
geval. Zij kunnen hun verjaardag niet vieren, omdat 
er thuis te weinig of zelfs geen geld voor is. Op de 
mooiste dag van het jaar krijgen deze kinderen geen 
cadeautje, hangen er geen slingers en ballonnen en 
kunnen zij niet trakteren op school. Uit schaamte 
melden ze zich soms zelf ziek. 
Stichting Jarige Job trakteert kinderen uit de armste 
gezinnen op een onvergetelijke verjaardag. Zij geven 
geen geld, maar een verjaardagsbox vol met versie-
ring, traktaties voor de klas en leraren, wat lekkers 
voor de visite en natuurlijk een mooi cadeau. 
Stichting Jarige Job ontstond in 2010, naar aanleiding 
van de eerste verjaardag van de zoon van oprichters 
Huib Lloyd en Barbara Kathmann. Door het overwel-
digende aantal cadeaus dat Maas op zijn eerste ver-
jaardag kreeg, bedachten Huib en Barbara hoe dit er 
in armere gezinnen aan toe ging. Dat de situatie in 
een rijk land als Nederland zo dramatisch was en is, 
hadden zij nooit kunnen vermoeden. 
Jaarlijks vieren inmiddels meer dan 80.000 kinderen 
hun verjaardag met de hulp van Jarige Job! 
 
Aanvullende collectes juli en augustus: 
 
4 juli  Eigen project diaconie  
11 juli  Jeugdwerk  
18 juli  Onkosten AKZ diensten 
25 juli  Orgelonderhoud 
1 aug  Algemeen kerkenwerk 
8 aug  KIA, Zomer Zending 
15 aug  Onkosten AKZ diensten 
22 aug  Pastoraat 
29 aug  Onderhoud gebouwen 
 
Zijn er mensen in uw omgeving, die, om wat voor 
reden dan ook, (financiële) ondersteuning nodig heb-
ben, geef het dan aan ons door. 
Misschien hebt u zelf hulp nodig, aarzel niet en neem 
contact op. 
 
Is er een goed doel, dat volgens u meer aandacht 
nodig heeft, laat het ons dan ook weten. 
 
Het totaal binnengekomen bedrag aan collecten zal 
evenredig verdeeld worden tussen kerk, diaconie en 
de verschillende aanvullende collecten.  
 
                                                            Namens de diaconie 
                                   Frits Schutten en André Koskamp 
                                      diaconie@pkn-lichtenvoorde.nl 

0544-376468 

https://diyonepal.nl/
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Woord uit de regio – Ontspanning 
 

Al meer dan 100 jaar 
zijn ze een vertrouwd 
beeld in het landschap: 
de ‘paddenstoel.’ Die 
guitige wegwijzers die je 
helpen de juiste weg te 
vinden. In ons eigen 
leven zien we ze ook 

nogal eens staan. Op kruispunten ergens overdag of 
middenin de week. Alleen staan er dan geen plaats-
namen op, maar staat er van alles op dat we nog 
willen, kunnen, of voor ons gevoel zouden moeten 
doen. Normaal gesproken is dat al lastig genoeg voor 
ons. We komen vaak tijd tekort en de gedachte ‘ik 
heb nog zoveel te doen’ is dikwijls onze bijrijder on-
derweg. 
 

Het voorbije jaar bezorgde corona ons daar een an-
der hoofdbreken bij. Menige weg in ons dagelijks 
leven bleek nu opeens afgesloten te zijn. Van een 
leventje waarin je van gekkigheid niet wist hoe je alle 
ballen hoog moest houden belandde je in een leven-
tje waarin je gek werd omdat je nu in een veel kleine-
re leefomgeving allerlei balletjes hoog moest zien te 
houden. Als we ergens onderhand wel aan toe zijn, 
dan is het aan ontspanning. 
 

Dat brengt mij bij die ‘paddenstoel’ die op kruispun-
ten in ons leven staat. Gun het jezelf eens om ge-
woon bovenop zo’n ‘paddenstoel’ te gaan zitten. Niet 
doorrennen van de ene naar de andere kant, maar je 
gemak nemen bovenop al die verwachtingen en ver-
plichtingen die je ervaart of jezelf oplegt. Om te kun-
nen bepalen welke kant je nu werkelijk het beste op 
kunt gaan. 
 

Ik reik je daarbij graag een Afrikaanse zegenbede aan, 
goed voor een glimlach om je mond; een knipoog van 
de hemel voor jou op je weg: 
 

Ik bid dat de Heer je zegent, 
dat hij je voeten laat dansen 
en je armen sterk maakt, 
dat hij je hart met tederheid vult 
en je ogen met pretlichtjes. 

 

Vrede en alle goeds, 
 

ds. Chris Kors 

Nieuwe Kerkgemeente  

te Middelburg 

chris.kors@gmail.com 

(tot en met 9 mei predikant  

Angerlo-Doesburg) 

Reageren? Mail naar:  

chris.kors@gmail.com 

Nooit uitgeput: voor de paardenbloemen 
 

Vertrouwd is het beeld  
van zomerse bermen, 
waar goudgeel verandert  
in pluizende zwermen, 
doorschijnend licht. 

 
 
Los van de steeltjes,  
rondwarrelende deeltjes 
waar je maar kijkt,  
omhoog en omlaag, 
om zich te hechten  
in vochtige grond. 
Vruchtbaar, onzichtbaar,  
wonderlijk waar, 
nooit uitgeput,  
die goudgele gloed, 
steeds nieuw en nooit klaar. 
 
Vertrouwd als het beeld  
van bloeiende liefde, 
die verandert en breekt,  
deelt en verpulvert 
tot zwermende deeltjes, 
in mensen in dieren,  
in bloemen in dingen. 
Los van de oorsprong  
blijft zij in leven 
als dwarrelend licht,  
nu hier en dan daar. 
Liefde is zichtbaar,  
vruchtbaar aanwezig 
in mensen van vrede,  
nooit uitgeput, 
steeds nieuw en nooit klaar. 

 
Jeanette van Osselen 

bron: scheppingvieren.nl 
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Sporten voor het goede doel 
 
Op 3 en 4 september trek ik de stoute schoenen aan 
voor een unieke uitdaging. In dit geval mijn skeeler-
schoenen, om mee te doen aan een 24 uurs skeeler-
marathon voor het goede doel: 24Kika. Gelukkig hoef 
ik dit niet alleen te doen maar in een prachtig en ge-
zellig team van zes enthousiaste personen. Het is een 
marathon in estafettevorm waarbij er steeds één 
teamlid op de baan actief zal zijn. Het afwisselen gaat 
natuurlijk wel dag en nacht door: van vrijdagmiddag 
15.00 uur tot zaterdag 15.00 uur. 
 

 
 

Waarom meedoen? Al langer leefde het idee om een 
keer mee te doen met een mooie uitdaging voor een 
goed doel. Maar welke uitdaging en welk doel? Met 
24Kika komen die twee bij elkaar. Met dank aan onze 
teamcaptain Tara die een idee/droom op deze ma-
nier tot werkelijkheid maakte! 
 

Iedereen kent helaas wel voorbeelden hoe ziektes je 
wereld op z’n kop kunnen zetten. Zeker in het geval 
van kanker is dit van toepassing. Het is en blijft een 
vreselijke ziekte! Ook al wordt er al heel veel onder-
zoek gedaan toch is er nog steeds een wereld te win-
nen. Zeker als dit de wereld van kinderen betreft! 
 

Jaarlijks krijgen ruim 550 kinderen in Nederland kan-
ker. Op dit moment geneest 75% van deze kinderen. 
Dat moet en dat kán beter. KiKa werft fondsen voor 
vernieuwend onderzoek en andere activiteiten op het 
gebied van kinderkanker, gericht op minder pijn tij-
dens behandelingen, meer genezing en een hogere 
kwaliteit van leven op latere leeftijd. Daarnaast richt 
KiKa zich op voorlichting over kinderkanker. 
 

 

De naam van ons team is met dank aan onze sponsor 
en de plaats waar de eerste ideeën vorm kregen. We 
gaan in Biddinghuizen op het terrein van Flevo onze 
rondjes skeeleren onder de naam ‘Rondje van de 
Borghman’, de bierbrouwer in Bredevoort. 
 

Het zou heel fijn zijn als je KIka wilt ondersteunen 
met een gift (hoe groot of klein ook) voor dit goede 
doel. Maar voel je nergens toe verplicht! Ik zal mij er 
in ieder geval flink voor inspannen! Doe je mee? 
 

Je kunt mij ondersteunen via de website: 24kika.nl  
Bij de deelnemers kun je mijn naam invullen en daar 
eventueel doneren. In een volgende Op Weg hoop ik 
een tussenstand te kunnen doorgeven en later nog 
een keer een verslagje van mijn ervaringen. 

Hans Hinkamp 
 

Drie zeven   (naar een legende) 
Salomo, de wijze koning, liep eens door de straten 
van Jeruzalem. Plotseling kwam een man opgewon-
den naar hem toe en zei: ’Koning Salomo, ik moet u 
iets vertellen over uw vriend die…’ ‘Ho eens even’, 
onderbrak koning Salomo hem, ‘heb je datgene wat 
je me wilt zeggen gezeefd door drie zeven?’  
 

 
 

 ‘Wat voor drie zeven?’ vroeg de man verbaasd. ‘La-
ten we het proberen’, stelde koning Salomo voor. ‘De 
eerste zeef is de waarheid. Heb je onderzocht of alles 
wat je zeggen wilt waar is?’ ‘Nee, ik hoorde het ver-
tellen en…’ 
 

 ‘Ah juist! Dan is het toch wel door de tweede zeef 
gegaan? De zeef van het goede? Is het iets goeds wat 
je over mijn vriend wilt vertellen?’ Aarzelend ant-
woordde de man: ‘Nee dat niet, integendeel…’ 
 

‘Hm, hm’, zei de wijze koning, ‘laat ons dan de derde 
zeef gebruiken. Is het noodzakelijk om mij te vertel-
len wat je zo opwindt?’ ‘Nee, niet direct noodzake-
lijk.’ ‘Luister’, zei koning Salomo glimlachend, ‘als dat 
wat je vertellen wilt, niet waar is, niet goed is en niet 
noodzakelijk is, denk je dat het nu alsnog van waarde 
is om mij dat te vertellen?’ 
 

Bron: scheppingvieren.nl 
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Koeien geven geen melk 
 
DIT vind ik een goede grap, maar met een zeer diepe 
moraal. De moeite om even te lezen: Een vader zei 
vroeger tegen zijn kinderen toen ze jong waren: Als 
jullie allemaal de leeftijd van 12 jaar hebben bereikt, 
vertel ik jullie het geheim van het leven. Op een dag 
toen de oudste 12 werd, vroeg hij angstig aan zijn 
vader wat het geheim van het leven was. De vader 
antwoordde dat hij het hem ging vertellen, maar dat 
hij het zijn broers niet mocht onthullen. 
 

Het geheim van het leven is dit: De koe geeft geen 
melk. “Wat?” vroeg de jongen ongelooflijk.  “Zoals je 
het hoort, zoon: De koe geeft geen melk, je moet het 
uitmelken. Je moet 's morgens om vier uur opstaan, 
naar het veld gaan, vol mest door de wei lopen, 
staart strikken, poten van de koe hobbelen, op de 
kruk zitten, emmer plaatsen en zelf het werk doen”. 
 

 
 

Dat is het geheim van het leven, de koe geeft geen 
melk. Je melkt haar of je krijgt geen melk. Er is een 
generatie die denkt dat koeien melk GEVEN. Dat din-
gen automatisch en gratis zijn: hun mentaliteit is dat 
als “ik wens, ik vraag..... ik krijg”. 
 

“Ze zijn gewend om alles op de gemakkelijke manier 
te krijgen wat ze willen... Maar nee, het leven is geen 
kwestie van wensen, vragen en verkrijgen. De dingen 
die men krijgt zijn de moeite van wat men doet. Ge-
luk is het resultaat van inspanning. Gebrek aan in-
spanning zorgt voor frustratie.” 
 

Dus, deel met je kinderen vanaf jonge leeftijd het 
geheim van het leven, zodat ze niet opgroeien met de 
mentaliteit die de overheid, hun ouders of hun schat-
tige kleine gezichtjes hun alles gaan geven wat ze 
nodig hebben in het leven. Weet je nog “koeien ge-
ven geen melk; je moet ervoor werken”. 
 

bron: facebook 
 

 
 
 
 
 

Visie op het ambt 
 
Synode stemt unaniem in met nieuwe visie op het 
ambt. De generale synode heeft de ambtsvisie, zoals 
verwoord in het rapport ‘Geroepen en gezonden’ 
aanvaard als uitgangspunt voor haar beleid en verde-
re visieontwikkeling. 
 

Kort gezegd komt het er op neer dat de synode uit-
spreekt dat er ruimte is om binnen het ambt van die-
naar des Woords te differentiëren. Door deze diffe-
rentiatie is het in de toekomst mogelijk dat - naast 
predikanten - ook kerkelijk werkers onder nader te 
bepalen voorwaarden het Woord en de sacramenten 
gaan bedienen. Over de concrete invulling hiervan 
neemt de generale synode later een besluit. 
 

Heldere visie op het ambt 
Volgens de synode geeft het rapport ‘Geroepen en 
gezonden’ een heldere en overtuigende visie op het 
eigene van het geordineerde ambt en van de andere 
ambten.  
 

Beide komen voort uit de Missio Dei (zending van 
God), waarbij binnen het ene ambt van dienaar des 
Woords kan worden gedifferentieerd. Ook is de sa-
menwerking van de dienaren des Woords een wezen-
lijk onderdeel. De synode gaf opdracht om deze 
ambtsvisie verder uit te werken. 
 

Het besluit reikt daarmee de contouren aan van een 
ambtsvisie die toekomstbepalend is voor de Protes-
tantse Kerk in Nederland.  
 

Vragen over verdere uitwerking 
Tijdens de bespreking bleek wel dat er over de con-
crete uitwerking nog vragen zijn die de synode verder 
uitgewerkt wil zien. Bijvoorbeeld vragen over hoe de 
differentiatie uitgewerkt moet worden, en wat het 
profiel van een eventuele ‘pastor’ zal zijn. Rond op-
leiding en de rechtspositieregeling leven ook vragen 
die nader uitgewerkt moeten worden.  
 

Vervolgbesprekingen in de synode 
Dit besluit is een eerste stap op weg naar het uitwer-
ken van een nieuwe ambtsvisie. Bij iedere vervolg-
stap wordt de generale synode ingeschakeld zodat 
verdere besluitvorming over het rapport gefaseerd 
kan plaatsvinden. Daartoe gaat het moderamen de 
opmerkingen die tijdens deze vergadering door syno-
deleden zijn gemaakt verder uit laten werken.  
 

Tijdens de synodevergadering van 11 september 
2021 gaat de synode de opdrachten vaststellen om 
het generale college voor de kerkorde advies te laten 
geven over vragen rondom mogelijke wijzigingen in 
de kerkorde. En op verzoek van de synode gaat de 
dienstenorganisatie onderzoeken uitvoeren in sa-
menwerking met de PThU, de CHE en Windesheim. 
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Herbenoeming scriba van de generale synode 
 
Tijdens de vergadering van de generale synode op 
zaterdag 12 juni is dominee René de Reuver voor vijf 
jaar herbenoemd als scriba van de generale synode 
van de Protestantse Kerk. 
 

 
 

De komende jaren neemt De Reuver het Magnificat -
de lofzang van Maria als 'focus en ijkpunt' "Maria 
zingt haar lied als antwoord op de roeping om op 
heel pregnante wijze daar te zijn waar Jezus is: als 
moeder. Deze roep bepaalt haar verdere leven. Maria 
verwoordt de gestalte van de kerk: je laten roepen, je 
beschikbaar stellen, hoe dwaas het wellicht ook lijkt.” 
 

Ook in de nieuwste visienota (juni 2020) verwoordt 
De Reuver waar de Protestantse Kerk zich in deze tijd 
en situatie toe geroepen weet. De nadruk in de visie 
ligt op genade als bevrijdende grondtoon. “Het komt 
in onze tijd aan op lege handen, ontvankelijkheid, 
waakzaamheid en concentratie op God”, aldus domi-
nee De Reuver. “De kerk is niet een bedrijf dat we 
moeten redden, de kerk leeft van de verbondenheid 
met Jezus Christus. Waar Jezus is, daar is de kerk.” 
 

In de visienota wordt gerefereerd aan het beeld van 
een kerk rond twee altaren. De Reuver: "Het ene 
altaar staat in de kerk en het andere midden in de 
samenleving. Het ene altaar kan niet zonder het an-
dere. We verbinden de liturgie in de kerk met de 
‘liturgie van het dagelijks leven." 
 

Een voorbeeld van deze verbinding tussen de twee 
altaren is het kerkasiel waar De Reuver zich voor 
heeft ingezet. Door een wekenlang durende doorlo-
pende kerkdienst in de Bethelkapel in Den Haag te 
houden, lukt het om de Armeens familie Tamrazyan 
in Nederland te laten blijven. Ook zette De Reuver 
zich in voor het voeren van het geloofsgesprek. Zo 
maakte hij een videoserie met predikanten hierover. 
En mede dankzij zijn inzet ontstond er een boeken-
reeks met theologische en ethische thema’s waar op 
dit moment een collegereeks over gegeven wordt.  
 

De Reuver is verheugd over zijn herbenoeming en het 
vertrouwen dat in hem gesteld is. De Reuver: “Ben jij 
waar Ik ben? In alle bescheidenheid zeg ik in ant-

woord op de vraag waar ik ben, hier ben ik” De toe-
spraak bij de herverkiezing tot scriba van de generale 
synode van de Protestantse Kerk in Nederland is hier 
in het geheel te lezen. 
 

De Reuver startte op 15 juni 2016 als scriba van de 
generale synode. Op 19 juni 2016 vond de kerkelijke 
bevestiging plaats. Hij was tussen 2008-2016 predi-
kant van de protestantse gemeente ’s-Gravenhage, 
wijkgemeente Marcuskerk. Daarvoor was hij predi-
kant in Sebaldeburen (Gr.) en Boskoop. In 2004 pro-
moveerde hij aan de Vrije Universiteit op een onder-
zoek naar de theologische waarde van kerkelijke 
eenheid en verscheidenheid. In 2012 verscheen zijn 
boek ‘Anders Verder’ over missionair kerk-zijn in een 
dynamische omgeving. 
  
 
Openstelling van onze Johanneskerk voor  

bezoek/bezichtiging in de vakantieperiode . 

Net als vorig jaar willen we de kerk openstellen op de 

woensdagmiddagen tijdens de zomervakantie zodat 

belangstellende bezoekers een kijkje kunnen nemen 

in de kerk en informatie kunnen krijgen over de histo-

rie van de kerk. 

Ook in andere plaatsen in de omgeving  gebeurt dat.  

Wie het interessant vindt om vrijwillig als  gastvrouw 

of gastheer op te treden en bezoekers te ontvangen 

en te woord te staan kan zich aanmelden bij onderge-

tekende. Het is wel aan te bevelen dat je je verdiept 

in de kerkhistorie, zodat je daar wat over kunt vertel-

len. 

                       Stichting Vrienden van de Johanneskerk,  

                                           Frits van Lochem,  tel.374723 

 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Verschijningsdata Op Weg 2021 
 
verschijnt:  inleveren kopij: 
week voor 5 sept. maandag 23 aug. 
week voor 3 okt. maandag 20 sept. 
week voor 7 nov. maandag 25 okt. 
week voor 5 dec. maandag 22 nov. 
 

De redactie 
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Het volgende nummer. . .   
 

voor de maand september komt uit in de week voor 
zondag 5 september 2021.  
Kopij moet uiterlijk maandag 23 augustus 2021 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) 

 

 

 
WIJKINDELING 2021 
 
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 
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. B. Roelofswaard  37 95 87 
      Mevr. E. Tieltjes   37 35 32 
       Mevr. T. de Jongh   37 33 16 
9.   Mevr. W. ten Barge   37 31 97 
10. Mevr. S. Kraaij  06 - 83 03 91 62 
      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: info@pkn-lichtenvoorde.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:  
Mevr. M. Boomkamp-Steenbeek, Heideweg 7a,  
7135 KH Harreveld  tel. 06-40232686  
Email: diaconie@pkn-lichtenvoorde.nl 
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:info@pkn-lichtenvoorde.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
mailto:diaconie@pkn-lichtenvoorde.nl


16 

 

 

 
 
 
 
 

Kerkdiensten 
 
 
 
zondag 11 juli 
10.00 uur ds. J.J. Hinkamp 
aanvullende collecte: jeugdwerk 
 
 
zondag 18 juli 
akz   
10.00 uur ds. J.J. Hinkamp 
aanvullende collecte: onkosten 
 
zondag 25 juli 
10.00 uur ds. J.J. Hinkamp 
aanvullende collecte: orgelonderhoud 
 
zondag 1 augustus 
10.00 uur mevrouw G. Braam, Borculo 
aanvullende collecte: algemeen kerkenwerk 
 
zondag 8 augustus 
bevestiging ambtsdrager 

10.00 uur ds. J.J. Hinkamp 
aanvullende collecte: kia zomerzending 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
zondag 15 augustus 
akz openluchtdienst 
10.00 uur ds. J.J. Hinkamp 
aanvullende collecte: onkosten 
 
zondag 22 augustus 
heilig avondmaal 
10.00 uur ds. J.J. Hinkamp 
aanvullende collecte: pastoraat 
 
zondag 29 augustus 
 10.00 uur de heer L.H. de Vries, Aalten 
aanvullende collecte: onderhoud gebouwen 
 
zondag 5 september 
10.00 uur mevrouw G. Braam, Borculo 
aanvullende collecte: kia werelddiaconaat 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Alle diensten zijn te zien op kerkdienstgemist.nl bij  
PKN Lichtenvoorde. 

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  
verdeeld worden onder de diaconie, de kerk en de  
‘aanvullende collecte’. 
 
 
 

http://kerkdienstgemist.nl/

