Programma 2021 - 2022

Commissie Vorming & Toerusting
Protestantse Gemeente Lichtenvoorde

Uitnodiging tot inspiratie en ontmoeting

Beste lezer,
Ieder jaar is het voor ons als commissie Vorming en Toerusting weer een
uitdaging om een breed en aansprekend programma samen te stellen. Helaas ging er door de coronacrisis afgelopen jaar een forse streep door onze
plannen. Maar dit seizoen hopen we de draad weer op te pakken. Wat er
precies op welk moment mogelijk is bekijken we gaandeweg. Een aantal activiteiten zal mogelijk in de Johanneskerk plaatsvinden, al dan niet met een
reserveringssysteem. De kerk biedt ook de gelegenheid om een activiteit als
live-stream uit te zenden, zodat u ook op afstand ‘aanwezig’ kunt zijn.
Voor wie is dit programma bedoeld? Het antwoord is: voor iedere belangstellende. De activiteiten zijn ‘door-de-weekse’ activiteiten, want kerk-zijn is niet
alleen iets voor de zondag maar ook voor ‘door de week’. Aan het meedoen
zijn geen kosten verbonden, tenzij anders is vermeld.
De activiteiten vinden plaats in de Johanneshof, of in de Johanneskerk, adres:
Rentenierstraat 9, 7131 DK Lichtenvoorde, tel. 0544 - 37 60 56.
Deze locatie kan het beste bereikt worden via de ingang vanaf de parkeerplaats aan de zijde van de Richterslaan. De toegang is gratis (tenzij anders
vermeld). Consumpties zijn voor eigen rekening
Wij hopen dat dit aanbod mag voorzien in een behoefte en dat het mag bijdragen aan ons gezamenlijk doel: als kerk midden in de wereld staan.
U bent van harte welkom!
De commissie Vorming & Toerusting bestaat uit:
Sjors Tamminga
Ds. Hans Hinkamp
Greta Kuijt-Gijsbers
Wim Rutgers
Bereikbaarheid Johanneshof/Johanneskerk: er is volop parkeergelegenheid
bij de AH supermarkt bereikbaar via de Richterslaan en Carel Looierstraat.
Informatie: Sjors Tamminga
Diepenbrockstraat 13, 7132 AM Lichtenvoorde
tel. 0544-37 27 52
mail: sjors.tamminga@kpnmail.nl
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VRIJE INLOOPOCHTEND
De Johanneshof heeft iedere woensdagochtend van 9.30 - tot 11.30 uur haar
deuren geopend voor een vrije inloopochtend.
U kunt er terecht voor een
praatje of een spelletje (rummikub, sjoelen, of een andere activiteit). Of zoek een plekje aan de
leestafel.
Daarnaast kunt u ook rustig binnenwandelen om de actuele expositie van dat moment te bewonderen.
Kortom, of u nu komt voor een
stukje gezelligheid, of om zomaar
lekker rustig te zitten: u bent van
harte welkom, ook in de vakantieperiode!
Wanneer: iedere woensdagochtend, vanaf 9.30 uur

OPEN TAFEL
Gezellig samen eten, één keer in de maand.
Dat kan op de derde vrijdag van de maand.
Van 11.30 tot circa 13.30 uur staat in de Johanneshof de tafel voor u gedekt. Soms wordt
er ouderwets gekookt, een andere keer wordt
er een gerecht uit deze tijd geserveerd. Het is
altijd gezellig en het smaakt zo lekker dat er
over het algemeen weinig restjes zijn.
De eigen bijdrage is € 5,- .
Aanmelden bij: Joke Rouwhorst, tel. 0544 - 37 36 62
Wanneer:

derde vrijdag van de maand, 11.30 uur
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DE MEESTE MENSEN DEUGEN
Ds. Hans Hinkamp

donderdag 30 september 2021, 19.30 uur
Uitgangspunt voor deze avond is het boek van
Rutger Bregman: ‘de meeste mensen deugen’.
Het is een bestseller en bekroond met de NS
publieksprijs 202. En dát voor een wetenschappelijk boek, alhoewel tegenstanders zijn boek
misschien onder de rubriek fictie zullen scharen.

Hij heeft zich grondig verdiept in de wereld van
de psychologie, economie, biologie en de archeologie. Toch wordt deze lezing geen boekbespreking en is voorkennis van het boek absoluut niet
nodig. Het wordt een rondwandeling langs een
aantal kerngedachten uit het boek. In het tweede deel ligt het accent op een Bijbelse kijk op de mens en of (en in hoeverre)
hier iets te vinden is of de mens nog een beetje wil deugen.

THEMA-AVONDEN OP DANKDAG EN BIDDAG
Naar goed gebruik is er op Dankdag en Biddag, om 19.30 uur, een kort
avondgebed in de Johanneskerk. Na de kerkdienst staat de koffie klaar in de
Johanneshof. Daarna is er aandacht voor een speciaal onderwerp.
U bent van harte welkom, zowel in de kerk als in de Johanneshof. Maar u
bent natuurlijk ook vrij om een van beide onderdelen te bezoeken.
WOENSDAG 3 NOVEMBER 2021 – KERK IN DE TOEKOMST
In de landelijke visienota 'Kerk2025' is er meer ruimte ontstaan voor 'de
kerkenraad met werk-groepen'. Achterliggende gedachte: niet de kerkenraad
is ‘de kerk’ maar alle mensen samen. Simpel gezegd: niet alles hoeft op het
bordje van de kerkenraad te liggen, want de gemeente is er ook nog. Daarom
kan het zinvol zijn om meer gemeenteleden in te schakelen in werkgroepen.
Op deze manier kunnen taken beter vereeld worden. Vele handen maken
licht(er) werk! Op deze avond een toelichting op deze opzet.
Aanvang: 20.30 uur. Koffie en toegang gratis. U bent van harte welkom!
BIDDAG: WOENSDAG 9 MAART 2022 – ONDERWERP NOG ONBEKEND
Aanvang: 20.30 uur. Koffie en toegang gratis. U bent van harte welkom!
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KERKPROEVERIJ
De Kerkproeverij is een initiatief van de
landelijke protestantse kerk, die dit overgenomen heeft uit Engeland. Hier kent men
het als ‘Back to Church Sunday’. Dit is een
laagdrempelige kerkdienst om mensen,
voor het eerst of opnieuw, te laten proeven aan de kerk.
In de media en in de wandelgangen leven er helaas nog veel oude denkbeelden over hoe het in de kerk gaat. Daarom een dienst om te laten zien hoe
we kerk willen zijn: iedereen kan dus sfeer komen proeven. De ervaringen
van onze Kerkproeverijen de afgelopen jaren smaakte naar meer! Over een
datum en de invulling van de Kerkproeverij hopen we in Op Weg, de website
en andere media te zijner tijd meer te kunnen berichten: wordt vervolgd!

P.V.G. SEIZOEN 2021-2022
De Protestantse Vrijwilligersgroep (PVG) organiseert ook het komende seizoen weer een aantal maandelijkse seniorenmiddagen. De middagen zijn op
maandag en beginnen om 14.30 uur en eindigen om 16.30 uur. Voor data en
invulling van het programma verwijzen wij naar ons kerkblad Op weg en/of
de website: pkn-lichtenvoorde.nl
Wij wensen allen een prettig seizoen.
Voor meer informatie over de PVG
kunt u terecht bij:
Mevr. A. Bosman-te Lindert,
tel. 0544 - 37 25 87
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NIET IN GODS NAAM - EEN AVOND OVER RELIGIE EN GEWELD
Ds. Jan Struik

donderdag 18 november 2021, 20.00 uur
De onlangs overleden Engelse Rabbijn Jonathan Sacks heeft hierover een belangwekkend
boek geschreven met bovenstaande titel. Hij
schrijft over de oorsprong van geweld: waarom zijn mensen zo gewelddadig? En welke rol
heeft religie hierbij? En waarom is er zoveel
geweld tussen Jodendom, Islam en Christendom de eeuwen door, terwijl alle drie dezelfde
aartsvader Abraham hebben?
Hij weerlegt overigens de populaire stelling
dat religie de oorzaak is van geweld. In onze
tijd is er veel geweld, uit naam van God… althans zo zeggen extremisten. De titel van zijn
boek geeft zijn inzet bloot: geweld kan nooit
plaatsvinden in Gods naam!

WIJSHEID IN KLEUR
Ds. Hans Hinkamp

donderdag 21 oktober 2022, 20.00 uur

Theoloog en beeldend kunstenaar Ruud
Bartlema verdiept zich al jarenlang in de
joodse mystiek, waarbij de 22 letters van
het Hebreeuwse alfabet een belangrijke
rol spelen. Zijn project 'Wijsheid in kleur'
bevat bij elk van die letters een schilderij.
Daarbij vestigt hij o.a. de aandacht op de
betekenis van de afbeeldingen en wijst
hij op zijn specifieke kleurkeuze daarbij.
We kijken naar een aantal inspirerende
afbeeldingen en zoeken naar de betekenis achter de afbeeldingen. De leiding is
in handen van ds. Hinkamp.
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CHRISTMAS CAROLS
In de Johanneskerk

maandag 20 december 2021, 19.30 uur

Een prachtige oude Engelse traditie is het
samen zingen van kerstliederen. Op maandag 20 december is er in de Johanneskerk
een sfeervolle kerstsamenzang. Met muzikale klassiekers uit verschillende tradities
en landen wordt samen zingen een feest!
De muziek wordt verzorgd door orgel en
piano en een blazersensemble.
De leiding is in handen van ds. Hans Hinkamp, die ook een kerstverhaal zal
vertellen. Iedereen, van jong tot oud, is van harte uitgenodigd om mee te
zingen (maar alleen luisteren mag natuurlijk ook!). U bent van harte welkom
en... neem ook iemand mee: wel zo gezellig, want hoe meer zielen hoe meer
vreugd’! Na afloop is er koffie, thee en warme chocola!

IN GESPREK 2022 – EEN GOED VERHAAL
Woensdag 26 en donderdag 27 januari 2022 in de Johanneshof
Met elkaar in gesprek gaan. Het is een
waardevol onderdeel van het kerk zijn. Na
de kerkdiensten wordt er gretig gebruik
van gemaakt. Maar deze keer trekken we
er wat meer tijd voor uit en dát op een
speelse manier.
Bij deze activiteit zijn er volop mogelijkheden om een onderwerp aan te kaarten.
Letterlijk, want de kaarten van het spel ‘het goede verhaal’ komen op tafel
en nemen ons mee op een ontdekkingstocht door de wereld van geloof en
het dagelijks leven.Het is een spel uitgebracht door de landelijke kerk, voor
jong en oud. Er komen Bijbelse verhalen voorbij maar je hoeft er geen speciale Bijbelkennis voor te hebben.
Toegang gratis. U bent van harte welkom! Let op de aanvangstijden!
Datum woensdagmiddag 19 februari 2020, 14.30 uur
donderdagavond 20 februari 2020, 20.00 uur
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BLOEMSCHIKKEN
Wij gaan weer enthousiast van start met een nieuw seizoen bloemschikken.
Alles onder voorbehoud in verband met de ontwikkelingen rond het coronavirus. We hebben de ruimte in de Johanneshof hier op aangepast. Als iemand
bezwaar heeft om te komen laat het ons dan even weten.
Zoals gebruikelijk wordt u verzocht een schilmesje, draadtangetje, bloemen
en ander materiaal zelf mee te nemen. IJzerdraad en oase is aanwezig.
2021
7 oktober
21 oktober
4 november
18 november
16 december

onderwerp
vrij stuk
taart (bijzondere)
kistje
gaasstuk
kerststuk

2022
10 februari
24 februari
10 maart
24 maart

onderwerp
vrij stuk
ringen
boomschijven
paasstuk

De kosten bedragen evenals vorig seizoen € 4,- per keer. De koffie is bij de
prijs inbegrepen. De avonden zijn altijd op donderdag, om 19.30 uur. We
drinken eerst koffie en gaan daarna met zijn allen aan de slag.
U kunt zich aanmelden bij:
Henny ter Horst, tel. 0544 - 37 44 50
Gerda Klein Gunnewiek, tel. 0544 - 37 18 98
Carelien Lensink, tel. 0544 - 37 24 14,
email: lensink-46@ziggo.nl
Hartelijke bloemengroet,
Henny, Gerda en Carelien
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Priester worden – waar begin je aan?!
Rector Patrick Kuipers

donderdag 24 februari 2022, 20.00 uur

In onze tijd is het voor jonge mannen allesbehalve vanzelfsprekend om priester te worden
in de rooms-katholieke kerk. Toch kan de kerk
niet zonder priesters. Patrick Kuipers, oudpastoor van Lichtenvoorde, is momenteel rector van het Ariënsinstituut, de priesteropleiding van het Aartsbisdom Utrecht en van Priester- en Diakenopleiding Bovendonk, het opleidingscentrum voor mannen die op latere leeftijd en vanuit hun beroep priester willen worden. Hij heeft dagelijks te maken met mensen
die zich oriënteren op hun levensroeping en
speelt een cruciale rol in hun begeleiding en vorming.
Hij zal ons deze avond iets vertellen over wat er allemaal komt kijken bij de
priesteropleiding. Het traject begint bij het gevoel geroepen te zijn om deze
weg te gaan, daarna komt het traject van studie en vorming, het hoogtepunt
is de viering van de wijding en uiteindelijk is het de zending van de bisschop
die iemand een concrete opdracht geeft.

KLIEDERKERK
Kliederkerk is een eigentijdse vorm voor kinderen en hun (groot)ouders. De
kliederkerk duurt ongeveer 2 uur. Het bestaat uit drie onderdelen: samen
ontdekken, samen vieren en samen eten.
Eerst gaan we spelenderwijs aan de slag met een bijbelverhaal. Na een uur samen ontdekken komen we bij
elkaar in een kring voor het tweede deel: samen vieren.
We sluiten af met deel drie: samen eten. Het is misschien geen driegangenmenu (alhoewel?) maar in ieder
geval wel héél gezellig. Met z’n allen aan tafel, jong en
oud, en dan lekker smikkelen en smullen.
Deelname is gratis. Een vrije gift bij de uitgang zou fijn zijn.
Meer actuele informatie is te vinden op de website: pkn-lichtenvoorde.nl
en/of de facebookpagina van de Protestantste Gemeente Lichtenvoorde.
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INFORMATIE PROTESTANTSE GEMEENTE LICHTENVOORDE
Kernwoorden voor onze gemeenten zijn: eenvoud, openheid en hartelijkheid. We willen graag een levende en levendige kerkgemeenschap zijn. Daarvoor willen we graag de
deur naar buiten open zetten: iedereen is van harte welkom!

Hoewel de (burgerlijke) gemeente Oost Gelre gelegen is in een landelijk gebied is het geen plattelandsgemeente. Toch ademt het kerkelijk leven wel de
sfeer van gemoedelijkheid. De Protestantse Gemeente Lichtenvoorde omvat
de kern Lichtenvoorde (13.000 inwoners) en de kerkdorpen Vragender, Lievelde, Zieuwent, Harreveld en Mariënvelde (totaal 7.000 inwoners).
MEER INFORMATIE:
Internet: www.pkn-lichtenvoorde.nl
Facebookpagina: PKN Kerk Lichtenvoorde

AKZ-KERKDIENSTEN
Diverse keren per jaar organiseren we in de Johanneskerk AKZ-kerkdiensten. De afkorting AKZ staat voor Anders Kerk Zijn. Het ‘andere’ vertaalt zich bijvoorbeeld in
de muzikale medewerking van de eigen cantorij (in verschillende stijlen, al dan niet met een combo), gastkoren
of een gospelband. Er is van alles mogelijk!
Maar ook in de vormgeving is er (nog) meer speelruimte,
zoals vertellingen in plaats van een overdenking, ruimte
voor gesprek en meer interactie, of meer medewerking
van gemeenteleden. Al met al: kerkdiensten met méér!
Dus laat je gewoon verrassen!
Voorbeelden van AKZ-diensten zijn een blueskerkdienst, dialectdienst in de
Achterhoekse streektaal, of een Top2000 kerkdienst. Uiteraard is iedereen
ook hier van harte welkom. De gratis koffie na afloop hoort er bij!
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VRIJHEID – HEDEN EN VERLEDEN
Mevr. Gerda Brethouwer

donderdag 24 maart 2022, 20.00 uur

Vrijheid is een heel kostbaar goed en zeker niet vanzelfsprekend! Het Nationaal Onderduikmuseum in Aalten gaat in op het thema vrijheid en op de
wijze waarop de gewone burgers de tweede wereldoorlog hebben overleefd
en beleefd, welke keuzen zij hebben gemaakt als het gaat om tolerantie,
vrijheid, onderduik en verzet.

Gerda Brethouwer, directeur van dit museum, geeft aan waarom het belangrijk is niet alleen te herdenken en vieren op 4 en 5 mei, maar de verhalen
van de burgers te blijven vertellen.
Vrede en vrijheid zijn kwetsbaar en niet vanzelfsprekend. Met de lessen van
het verleden en de solidariteit van toen kunnen we kijken hoe we deze samen waarborgen voor de toekomst. Welke parallellen zijn er en hoe is het
gesteld met de weerbaarheid voor de toekomst?

WISSELEXPOSITIES
In de Johanneshof is ruimte om exposities tentoon te stellen. De invulling hiervan zal heel wisselend zijn. Gezocht wordt naar een afwisseling
van exposities van mensen uit eigen kring, kunstenaars en andere belangstellenden.
Voor de actuele invulling verwijzen we naar de
diverse media. Maar het leukste is natuurlijk dat
u zelf van tijd tot tijd binnenwandelt om te komen kijken. Voor de exposities
zijn een aantal wissellijsten, in eigen beheer, beschikbaar.
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BEZOEK JACOBSKERK WINTERSWIJK

zondag 8 mei 2022

Na bezoeken aan achtereenvolgens de Joodse Synagoge in Enschede, de
Rooms Katholieke St. Werenfriduskerk in Zieuwent en het Koptische Klooster
in Lievelde, gaan we dit seizoen een ‘gewone’ PKN-kerk bezoeken. Hoewel
gewoon? De statige Jacobskerk op de Markt in Winterswijk heet wel Winterswijks mooiste erfstuk.

De kerk vindt zijn oorsprong omstreeks 1200 en heeft sindsdien de nodige
verbouwingen, aanpassingen en uitbreidingen gekend. Er is veel moois te
zien, waaronder het pronkstuk, een schildering over ‘Het Laatste Oordeel’.
De rondleiding op zondag 8 mei 2022 belooft zeer interessant te worden.
Bovendien zal deze afgesloten worden met een muzikale verrassing.
Vertrek 14.30 uur verzamelen bij de Johanneshof
Kosten € 5,- per persoon
OPGAVE VERPLICHT! (Voor 1 mei)
Opgave Sjors Tamminga, 0544 - 37 27 52, mail: sjors.tamminga@kpnmail.nl
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