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Pasen 
 

De zon schijnt zeer uitbundig  
en de lucht is stralend blauw, 

de vogels fluiten prachtig: 
maar de wereld is zó grauw. 

 

Ze is gehuld in rouwgewaad 
van oorlog en geweld, 

in zwarte nevel van vernieling 
de wereld wordt gekweld. 

 

Maar elke morgen weer opnieuw 
zijn er Gods gunstbewijzen, 

de lente breekt ook nu weer door 
en Zijn schepping zal Hem prijzen! 

 

‘Ik heb de wereld overwonnen’ 
spreekt de levende Heer; 

‘vrees niet en wees niet bang, 
Ik breng in hun lot een keer!’ 

 

Els Hengstman-van Olst 
bron: gedichtensite.nl 
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Met pijn in het hart 
 
Je zal maar Rus zijn. Word je als het tegenzit 
gelijk met achterdocht bekeken. Ook als je de 
oorlog van Poetin en zijn trawanten veroor-
deelt. Het zal je maar gebeuren. 
Je zal maar priester zijn van de Russisch-
orthodoxe kerk. En de leiding van die kerk 

steunt Poetin en zijn trawanten. Wat dan? Je zal het 
maar zijn. 
 
In Amsterdam besloten de priesters en een diaken 
om hun Russisch-orthodoxe kerk te verlaten. Met pijn 
in het hart. De kerk waar Poetin zich (in Moskou) af 
en toe vertoont. Waar hij de dienst meemaakt (en 
uitmaakt). 
 
Dat heeft me aan het denken gezet. Zou dat ons ook 
kunnen overkomen? Denk van niet. Oké, onze koning 
is lid van de protestantse kerk. Is gedoopt, heeft be-
lijdenis gedaan, is in de kerk getrouwd, heeft de kin-
deren laten dopen. Maar hij is niet ons almachtige 
politieke staatshoofd. Hij maakt niet de dienst uit. Hij 
heeft geen trawanten om zich heen die op alles wat 
hij zegt en doet ‘ja’ en ‘amen’ zeggen. Gelukkig! Ook 
onze politici kunnen tot een kerk behoren als per-
soon. En er zijn christelijke politieke partijen. Maar 
we weten ook dat christenen niet per se lid van die 
partijen hoeven zijn. Ook in andere partijen kom je 
christenen tegen. Gelukkig. 
 
Maar nog eens de vraag: Zou het ons kunnen over-
komen dat we moeten kiezen, blijven we lid van de 
landelijke PKN, of stappen we eruit? Het zou kunnen. 
In zekere zin gebeurde dat toen na heel veel vergade-
ren, na heel veel praten, na heel veel gedoe, de gere-
formeerde, hervormde en lutherse kerk besloten 
samen te gaan. Toen waren er kerken die zich niet 
aansloten. Die eruit stapten. Die onder een eigen 
naam verder gingen. Bijvoorbeeld de Hersteld Her-
vormde Kerk. Met pijn in het hart. 
 
Wanneer stap je uit een landelijke kerk? Waar ligt 
een grens die zo overschreden wordt dat je er niet 
meer mee kan leven? Ik denk dat je dat niet in zijn 
algemeenheid kan vastleggen. Dat dat pas speelt als 
zoiets zich voordoet. En dat er dan zeker sprake zal 
zijn van eruit stappen ‘met pijn in het hart’. 
 
Ik schrijf dit de dag na de gemeenteraadsverkiezin-
gen. Het CDA heeft weer stemmen verloren. Als ik 
aan mensen denk die ik ken, en die ooit het CDA 
hebben verlaten, weet ik zeker dat er daar heel wat 
bij zijn die dat deden ‘met pijn in het hart’. Maar die 
dat deden omdat ze die keuze maakten naar eer en 
geweten, plechtig gezegd. 

Keuzes maken. Niet altijd gemakkelijk. Maar het erbij 
laten en voor het gemak niet kiezen is ook een keuze. 
Die priesters en diaken zijn uit de Russisch-orthodoxe 
kerk gestapt. Maar wel op zoek naar een andere 
overkoepelende kerk waarbij ze zich kunnen en mo-
gen aansluiten. Ze zoeken wel een grotere paraplu 
om onder te schuilen. Ze zoeken wel verbinding met 
anderen om te overleggen. Om elkaar tot steun te 
zijn. Om elkaar op de goede weg te houden. 
 
In feite doet de PKN dat ook. Ze probeert lijnen uit te 
zetten. Handreikingen te doen. Zoals tijdens de co-
ronaperiode. En het is mooi je verbonden te voelen 
met een groter geheel. Maar hou één ding in de ga-
ten. Als er iets zou zijn waardoor de PKN grenzen 
overschrijdt, waarbij het voor jou te veel is en je er 
niet mee leven kan, dan zal de keuze duidelijk zijn. 
Dan verlaat je die PKN. Maar weet dan ook dat je wel 
een organisatie verlaat, maar dat je geloof nog steeds 
blijft wat het is. Misschien nog wel sterker door die 
keuze. 
 
Zoals al eerder gezegd: niet kiezen is ook een keuze. 
Het kan zijn dat we de komende tijd voor keuzes ko-
men te staan die moeilijk zijn. Neem de tijd. Praat 
met anderen. Zoek steun bij elkaar. Een beslissing 
hoeft meestal niet op stel en sprong genomen te 
worden. 
 
Ik moet steeds denken aan die mensen die geen keus 
hadden. Vrouwen met kinderen op de vlucht. Wat 
moesten zij kiezen? Kleding of foto’s. Boekjes of knuf-
fels? Je hebt maar twee handen om je kinderen vast 
te houden. Maar één rug voor een rugzak. Zit ik me 
druk te maken over wat voor worst ik in de erwten-
soep zal doen. Wat een wereld. 
 
Als je dit leest is het bijna Pasen. Laten we proberen 
dat feest niet te laten ondersneeuwen door al het 
oorlogsnieuws. Eigenlijk hoop ik dat er als je dit leest 
wat rust is gekomen in de Oekraïne. Zodat ze daar 
ook tijd hebben om Pasen te vieren. Maar wel tussen 
de puinhopen van een ooit gave stad. Lviv bijvoor-
beeld. We waren er ooit. Zo’n prachtige stad. Zulke 
vriendelijke mensen. Ik denk aan hen. Met pijn in het 
hart. 

marja 
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Pastorpraat ds. Hinkamp 
 

Twee jaar lang is het gelukt om het coronavirus 
op afstand te houden. Twee jaar lang voorzich-
tig omgaan met de risico’s. Maar helemaal ver-
mijden lukt toch nooit helemaal. Zul je zien dat, 
net als het virus nu toch aan een terugtocht lijkt 

begonnen, je op de valreep toch nog aan de beurt 
komt! 
 

Eerlijk gezegd voelde ik de bui al hangen. Toen ineens  
- al dan niet vanwege het carnaval en de voorjaarsva-
kanties - veel regels werden opgeheven konden ge-
volgen niet uitblijven. Waar ik het opgepikt heb? 
Geen idee! (Zoals velen het niet zullen weten.) In de 
week ervoor regelmatig een zelftest gedaan en ook 
zondagochtend voor de kerkdienst nog één: negatief. 
 

Maar dezelfde dag kwamen de koorts, spierpijn en 
verkoudheid snel opzetten. Ik hoop niet dat ik onbe-
wust mensen heb aangestoken! Gelukkig zakten de 
klachten na een paar dagen en mag ik mij nu weer 
normaal onder de mensen begeven. In dat opzicht 
viel ik onder de ‘omikron’-variant. Maar het kan dus 
ook veel ernstiger vormen aannemen. Daar heb ik de 
afgelopen twee jaar te veel voorbeelden van mee-
gemaakt! 
 

Voordeel is wel dat ik nu op weg naar Pasen voorlo-
pig vermoedelijk vrijmoedig aan de slag kan gaan. De 
voorbereidingen voor de Passion Achterhoek (in de 
Hamalandhal) zijn in volle gang. Het belooft onder-
hand toch wel heel groots te worden! Nu maar hopen 
dat alles ook loopt zoals we in gedachten hebben. 
Daarnaast is het zaak om weer allerlei activiteiten op 
te starten. Het begin is er. Nu verder met de plannen 
voor volgend seizoen! Suggesties zijn altijd welkom! 
 

 

En toen ineens was er de oorlog in de Oekraïne. Hoe 
háált iemand het in zijn hoofd om in deze tijd een 
ander land binnen te vallen en te verwoesten, onder 
het mom van bevrijding? De gevolgen zullen nog heel 
lang merkbaar zijn, dichtbij en natuurlijk helemaal in 
het getroffen gebied en voor alle direct getroffen 
personen. Dat het leeft merk je aan alles. Veel men-
sen leven mee. Met de Oost Europa Hulp Lichten-
voorde, waar ik al jaren in meedraai, hebben we snel 
actie ondernomen voor een inzameling van hulpgoe-

deren. Deze worden via onze contactpersoon in 
Roemenië naar vluchtelingen bij de Roemeense grens 
gebracht. 
 

In de kerk hebben we de deuren opengezet om een 
lichtje aan te kunnen steken. Met een aantal bezoe-
kers hebben we samen de oecumenische gebedsvie-
ring op tv, zichtbaar op het scherm in de kerk, beke-
ken. Ik vond het een bijzondere en indrukwekkende 
gewaarwording om zo te delen in de zorgen en het 
verdriet. Goed ook dat kerken dit hebben opgepakt. 
 

De afgelopen weken hebben we de gebruikelijke 
vorm, om in de 40-dagentijd tijdens de kerkdienst 
een lichtje aan te kunnen steken voor de nood in de 
wereld (of eigen zorgen, maar het mag ook uit dank-
baarheid zijn!) aangepast, in verband met de corona-
risico’s. Volgens mij was iedereen er snel aan gewend 
om dit vóór aanvang van de kerkdienst te doen. Hier 
werd dan ook dankbaar gebruik van gemaakt. 
 

Het is de kracht van onze kerkgemeenschap om op 
korte termijn te kunnen improviseren. Niet uitgaan 
van hoe het hoort of hoe het altijd is geweest. Maar 
vooral praktisch ingesteld: wat kunnen we nu, in deze 
tijd, doen als kerk? Hoe kunnen we als kerk van bete-
kenis zijn? Hoe kunnen we blijven omzien naar el-
kaar? Hoe kunnen we in ons dorp, onze straat, in het 
alledaagse leven, iets van de hoop van het evangelie 
uitstralen? Hoe kunnen we tekenen laten zien (en 
zijn!) van hoop op opstandingskracht? 
 

Vooral in deze weerbarstige tijd met veel zorgen en 
kwetsbaarheid is het een groot goed om hoop te 
putten uit die boodschap van Pasen: de opstanding 
van Jezus, als overwinning van het leven in Gods 
Naam, op alle vormen van duisternis en dood. Noem 
me maar een idealist of een dromer. Maar liever een 
idealist of dromer dan bij de pakken neer te gaan 
zitten en de wereld over te laten aan de Poetins van 
deze tijd! 
 

Daarom ben ik blij en dankbaar dat ik mijn passie 
kwijt kan in deze bijzondere gemeente van Christus, 
klein maar dapper! Als we samen op deze weg door-
gaan mogen we ons gezegend weten. Om te begin-
nen gezegend met elkaar, maar steeds weer geze-
gend met de bemoediging die ons wordt aangereikt 
in geloof door onze Goede God, de Eeuwige, de Le-
vende, die niet loslaat wat zijn hand begon. 
 

Het zijn woorden die iedere kerkdienst (en op andere 
momenten) klinken, maar die we niet kunnen missen 
en die zoveel kracht in zich bergen. Net zoals die 
boodschap van het lege graf. Die boodschap willen 
we met Pasen weer vieren, met een kruis vol opstan-
dingsbloemen vóór in de kerk. Iedereen heel veel 
opstandingskracht toegewenst! 
 

Met een opgewekte groet, Hans Hinkamp 
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Verjaardagen 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
  
 
 
12 april  Dhr. A.J. te Boveldt 
  Esstraat 1A 
  7131 CT Lichtenvoorde 
  81 jaar 
16 april  Mevr. H.A. Beernink-Heuzinkveld 
  Hof van Flierbeek 51 
  7132 DJ Lichtenvoorde 
  86 jaar 
18 april  Dhr. G. van Lochem 
  Koolzaad 4 
  7261 JG Ruurlo 
  75 jaar 
28 april  Mevr. K.E. von der Hude 
  Esstraat 38 
  7131 CT Lichtenvoorde 
  81 jaar 
29 april  Mevr. D.J.W. Groothedde-Zweers 
  Hogenkampstraat 10 
  7135 JZ Harreveld 
  80 jaar 
 
1 mei  Dhr. G.B. Schieven 
  De Steege 45 
  7136 ML Zieuwent 
  83 jaar 
2 mei  Mevr. G. Geessink-Schepers 
  Oostermeenweg 1 

7134 RK Vragender 
85 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 gemeente, in de 
vorm van een kaartje of telefoontje, zal zeker welkom 
zijn. 
 

 
 
 

Bloemen vanuit de kerkdienst 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
Gebed van de maand 
 
In deze rubriek altijd een bijzonder gebed. In 
deze tijd van oorlog in de Oekraïne en heel 
veel onrust in de wereld een gebed dat ver 
teruggaat in de tijd. Woorden die de tijden 
overbruggen en rust kunnen geven. kkkkkk 
En natuurlijk ook een moment van bezinning. 
Een gebed om vrede, van Franciscus van  
Assisi (1181-1226) 
 
Heer, 
maak mij een instrument van Uw vrede. 
Laat mij liefde brengen waar haat heerst, 
laat mij vergeven wie mij beledigde, 
laat mij verzoenen wie in onmin leven, 
laat mij geloof brengen aan wie twijfelt, 
laat mij waarheid brengen aan wie dwaalt, 
laat mij hoop brengen aan wie wanhoopt, 
laat mij licht brengen aan wie in duisternis is, 
laat mij vreugde brengen 
aan wie bedroefd zijn. 
 
Laat mij niet zoeken getroost te worden, 
maar te troosten, 
niet begrepen te worden, 
maar te begrijpen, 
niet bemind te worden, 
maar te beminnen. 
Want het is toch door te geven, 
dat men ontvangt 
door te verliezen, 
dat men vindt 
door te vergeven, 
dat men vergiffenis ervaart 
door te sterven, 
dat men verrijst tot het eeuwige leven. 
 
Amen. 
 
 
 
 

27 februari Mevrouw Ten Broeke-Stronks 
Goudenregenstraat 35 

6 maart Familie van mevrouw 
Schutte-Wamelink, 
gewoond in Potgieterstraat 

13 maart Christina Silva 
Kardinaal de Jongstraat 26 

20 maart Familie van mevrouw 
Klein Langenhorst-Heuzinkveld 
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Van de diaconie 
 
Noodhulp Oekraïne 
Donderdag 24 februari werden we opgeschrikt 
door het bericht: 'Het is oorlog in Oekraïne!' 
Voor het eerst sinds de Tweede Wereldoorlog 
vindt er op zo'n grote schaal een invasie plaats 
in een Europees land. Dat betekent groot leed, 

angst en onzekerheid over de toekomst voor de 
mensen in Oekraïne. 
Ons hart en onze gebeden gaan naar hen uit! 
 
Sindsdien is de situatie verder geëscaleerd. Steden 
zijn gebombardeerd, met vele doden en gewonden 
tot gevolg. Honderdduizenden Oekraïners zijn op de 
vlucht geslagen, op zoek naar veiligheid in de 
buurlanden. Vooral vrouwen en kinderen, want 
mannen blijven achter om te vechten. 
 
Kerk in Actie geeft via lokale kerken en 
partnerorganisaties in Oekraïne hulp aan de 
vluchtelingen. De kracht van kerken is dat die overal 
onderweg opvangmogelijkheden hebben. In elk dorp 
zijn er plekken ingericht voor onderdak en worden 
voedsel en kleding uitgereikt. 
 
Op zondag 6 maart hebben we gecollecteerd voor de 
slachtoffers van het oorlogsgeweld in Oekraïne. Met 
uw bijdrage aan deze collecte steunt u de noodhulp 
van Kerk in Actie en krijgen vluchtelingen een 
slaapplaats en een noodpakket met voedsel, zeep, 
handdoek en een slaapzak. De collecte in onze kerk 
hebben wij als diaconie aangevuld tot een bedrag van 
rond € 1.000,- 
Hartelijk dank voor uw bijdrage! 
 
Aanvullende collectes in april: 
 
3 april, pastoraat 
10 april, koffie Johanneshof 
14 april, bloemen kerk 
15 april, kerk-tv 
17 april, KIA Werelddiaconaat - Libanon 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Libanon – Kansen voor jongeren in achterstandswijk 
In Bourj Hammoud, een overbevolkte en arme wijk in 
Beiroet, zijn de problemen niet te overzien. Geweld, 
verslaving, criminaliteit, werkloosheid en gebrek aan 
goed onderwijs ontnemen de jongeren die er wonen 
elk perspectief op een betere toekomst. Kerk in Actie 
steunt het werk van het Manara Youth Center van 
Youth for Christ. Dit centrum geeft jongen 
psychosociale hulp en helpt hen hun trauma’s te 
verwerken. Jongeren krijgen er ook 
huiswerkbegeleiding en kunnen er een vaktraining 
volgen. 
 
Meer lezen: kerkinactie.nl/40dagentijdte Kerk in Actie 
 
24 april, pastoraat 
 
 
Als u zelf suggesties heeft voor een goed doel dat de 
diaconie kan ondersteunen, laat dit dan aan ons 
weten! 
 
Het totaal binnengekomen bedrag aan collecten zal 
evenredig verdeeld worden tussen kerk, diaconie en 
de verschillende aanvullende collecten. 
 
Tot slot 
Door de gevolgen van het Coronavirus en ook door de 
gevolgen van de oorlog in Oekraïne is het 
levensonderhoud veel duurder geworden. Dat kan 
mensen financieel in problemen brengen en ernstige 
gevolgen hebben. Schroom beslist niet om te vragen 
wat de diaconie kan doen en hoe er hulp geboden 
kan worden. 
Dus, mocht u iemand kennen of zelf iemand zijn die 
in financiële problemen zit en ondersteuning nodig 
heeft, in welke vorm dan ook, neem dan gerust 
contact met ons op. 
 

Namens de diaconie, 
Frits Schutten en Thea Brouwer 
diaconie@pkn-lichtenvoorde.nl 

0544-37 64 68 
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Een vak brengt jongeren verder - Een helpende 
hand voor beroepsopleiding in Bangladesh 
 
Beroepsonderwijs in Bangladesh 
Een vak leren geeft jongeren de mogelijkheid hun 
eigen geld te verdienen waarmee zij een gezin kun-
nen onderhouden en kunnen bijdragen aan de ge-
meenschap. Dat is voor iedereen belangrijk. In Ban-
gladesh, gezien de afwezigheid van sociale voorzie-
ningen, is het zelfs van levensbelang. De collecte van 
maart zal worden geschonken aan het Vocational 
Training Center (VTC) van Aloshikha in Bangladesh, 
een school waar jongens en meisjes tussen de 14 en 
19 jaar worden opgeleid tot elektricien, monteur, 
lasser, kleermaker of computeroperator. 
Per schooljaar ronden zo’n 120 leerlingen de oplei-
ding succesvol af. Naast het leren van een vak, halen 
zij ook het nationale middelbareschooldiploma, wat 
leerlingen de mogelijkheid geeft om door te leren of 
een eigen onderneming te beginnen. 
 
Groeiende samenwerking tussen het VTC en de 
overheid in Bangladesh 
Het VTC kan vergeleken worden met ons eigen 
VMBO-onderwijs. Scholen in Nederland worden ge-
subsidieerd door de overheid. De regering in Bangla-
desh erkent ook het belang van beroepsonderwijs, 
maar tot nog toe zijn er onvoldoende overheidsmid-
delen om goed vakonderwijs toegankelijk te maken 
voor alle jongeren; vooral plattelandsgemeenschap-
pen blijven achter. Door de samenwerking met parti-
culiere initiatieven aan te gaan, beoogt de Bengaalse 
overheid het door de overheid gefinancierde be-
roepsonderwijs uit te breiden en in kwaliteit te ver-
hogen. Het VTC van Aloshikha in Rajihar, gelegen in 
de delta waar de drie grootste rivieren van Bangla-
desh samen komen, is onderdeel van dit programma. 
Het VTC is een particulier initiatief van de lokale ge-
meenschap dat is gestart in 2010, met ondersteuning 
van Stichting SAKO uit Nederland. Sinds de oprichting 
hebben meer dan 1200 studenten een diploma be-
haald. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Waar bestaat de samenwerking met de overheid 
uit? 
Het VTC volgt het nationaal curriculum, waardoor 
leerlingen mee kunnen doen aan de staatsexamens in 
ieder vak. Daarnaast bekostigt de overheid de leer-
boeken en heeft het een computerlokaal met zeven 
computers gedoneerd, zodat de leerlingen basale 
digitale vaardigheden kunnen opdoen en de opleiding 
tot computeroperator aan het aanbod is toegevoegd. 
Het belangrijkste wapenfeit: sinds 2017 is de school 
genomineerd om in zijn geheel te worden overgeno-
men door de overheid, wat betekent dat de overheid 
ook de lerarensalarissen zal gaan betalen. Dit zou in 
de loop van 2020 politiek afgewikkeld worden. Mo-
menteel ligt alles echter stil in verband met de 
COVID19-crisis, maar de hoop op overname blijft 
onverminderd aanwezig. 
 
Overbrugging middels Stichting SAKO 
Stichting SAKO is een kleine Nederlandse organisatie 
die wordt gerund door vrijwilligers. In de projecten 
die SAKO met haar lokale partners onderneemt, is de 
vraag om hulp lokaal ontstaan en wordt er ook ge-
streefd naar lokale oplossingen. Zo worden er in ver-
gelijking met de beginjaren steeds meer lopende 
onderhoudskosten van het VTC bekostigd door de 
gemeenschap zelf. Dit is ook de reden waarom we zo 
enthousiast zijn over het vooruitzicht van overheids-
overname van het VTC. Wilt u ons helpen om de tijd 
te overbruggen totdat de school volledig op eigen 
benen kan staan? Wij willen u bij voorbaat danken 
voor uw bijdrage! 
 
Voor meer informatie over Aloshikha: 
Oud-studente die is gestart met haar eigen naaiate-
lier aan huis. 
http://aloshikhabd.org/dev/ 
 
Voor meer informatie over Stichting SAKO: 
www.stichtingsako.nl 
 

 
 

http://aloshikhabd.org/dev/
http://www.stichtingsako.nl/
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Paasontbijt 
 
Zondag 17 april is er om 09.00 uur, voorafgaand 
aan de feestelijke paasviering, weer een 
paasontbijt. Ieder jaar gaven velen zich op voor 
deze gezamenlijke paasmaaltijd, gewoon omdat 

het gezellig was. Maar ook omdat we samen de op-
standing van onze Heer mogen vieren en dat willen 
we weten. Vóór de kerkdienst een heerlijk brood-
maaltijd met lekkere eitjes. En wat natuurlijk ook 
heerlijk is, is de ontmoeting met elkaar. 
Geef u tijdig op! Wilt u meer informatie?  
Neem contact op met Sjors Tamminga,  
tel. 0544-37 27 52 of per mail 
sjors.tamminga@kpnmail.nl.    vvvvvvvvv 
 
We horen graag van u. En wacht niet tot het laatst. 

 
 
 
 
Kerkdienst Pasen met gospelband Amio 
 
Zondag 17 april mogen we samen in de Johanneskerk 
het Paasfeest vieren. We vieren de opstanding van 
Jezus uit de dood en we mogen, als boodschap van 
Pasen, ook zelf opstaan uit onze eigen zorgen. Na-
tuurlijk bidden we ook voor de nood in onze wereld. 
 

We zijn heel blij dat we na een tijd van beperkte mo-
gelijkheden weer flink kunnen uitpakken op muzikaal 
gebied. Gospelband Amio komt naar de Johanneskerk 
om er een extra feestelijke dienst van te maken. 
Amio draait al tientallen jaren mee in de christelijke 
muziek. Gospelband Amio is een echte Achterhoekse 
band en de bandleden wonen in Aalten en Winters-
wijk. 
 

Wat in al die jaren overeind staat: het overbrengen 
van het evangelie van Jezus Christus. Die boodschap 
wordt gebracht in Nederlands- en Engelstalige gospel. 
De gospelsongs zijn eigen werken, bestaande gospel 
of bewerkte popsongs. De muziekstijlen lopen uiteen 
van ballades tot rock en van pop tot jazz. 
 
 

Voorbede 

 

Bij de kerkdiensten is het mogelijk om aandacht te 
vragen voor zaken die u persoonlijk raken. De voor-
ganger zal hier dan zo mogelijk bij de voorbeden aan-
dacht aan schenken. 
Bij de ingang van de kerk (onder de toren) liggen pen 
en papier om een voorbede op te schrijven. U kunt 
deze in het daarvoor bestemde bakje te leggen. U 
kunt uw verzoek tot voorbede ook thuis opschrijven 
en meenemen naar de kerk. 
 

Stiltewandeling op 2 april 
 
Na een geslaagde eerste stiltewandeling in november 
moesten we vanwege coronabeperkingen helaas een 
tijdelijke pas op de plaats maken. Gelukkig kunnen 
we nu weer samen op weg. 
 

 
 

We mogen samen genieten van Gods mooie schep-
ping met lentekleuren, geuren én geluiden. En hoe 
kun je deze lentesfeer beter proeven dan in stilte! 
We beginnen met een gedicht ter bezinning en wan-
delen dan een uur in stilte. Het wandeltempo is zo’n 
vijf km/uur. Na een uur wandelen staat de koffie met 
wat lekkers voor ons klaar op de pauzeplek (voorzien 
van toilet). Na de pauze wandelen we langs een kor-
tere route in tweetallen terug naar de startplaats. 
 

Om 13.00 uur verzamelen we in de Johanneshof. Van 
hieruit rijden we gezamenlijk naar het beginpunt van 
de wandelroute. Waar precies? Dat is nog een verras-
sing. Deelnamekosten € 5,-. Graag contant betalen in 
de Johanneshof. Opgeven uiterlijk vóór 2 april, via: 
info@pkn-lichtenvoorde.nl. 
 

Open tafel 
 
Nadat we elkaar een half jaar niet gesproken hebben, 
gaan we binnenkort weer lekker samen eten. 
 
Op 8 april staan de tafels weer gedekt. Dit is een 
week eerder i.v.m. Goede Vrijdag. We hopen dat 
iedereen weer komt! 
Kom je voor het eerst, meld je dan even aan. Dan 
weten we hoeveel borden we moeten klaarzetten. 
Inloop vanaf half 11.30 uur. Om 12.00 uur gaan we 
aan tafel. 
 
Tot vrijdag 8 april. 
 
 
 
 

 
 

Annelies Romijn, 06-53 93 05 22 
Joke Rouwhorst, 0544-37 36 62 

 

mailto:sjors.tamminga@kpnmail.nl
mailto:info@pkn-lichtenvoorde.nl
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Kerk, school en maatschappij 
 

Voor deze uitgave van Op Weg had ik een leuk en 
openhartig gesprek met Johan en Diny te Bokkel. Met 
ons drieën aan de eetkamertafel vond Diny dat vooral 
Johan naar voren mocht komen in dit gesprek. Johan 
daarentegen vond dat Diny ook zeker haar steentje 
heeft bijgedragen voor de Johanneskerk door de ja-
ren heen. En zo werd het dus een interview met 
echtpaar Te Bokkel. 
 

Johan komt uit Bre-
devoort, Diny is een 
Lichtenvoordse. Na 
jaren elders te heb-
ben gewoond, keer-
den zij in 1971 terug 
naar Lichtenvoorde. 
Ruim 40 jaar woon-
den ze aan de H. van 
Halterenstraat voor 
ze verhuisden naar 
het huis van Diny’s 
moeder. Eenmaal 
weer in Lichtenvoor-
de, werden ze lid van 
de toenmalige gereformeerde kerk die later samen 
ging met de Johanneskerk. Johan zat in de kerken-
raad en vervulde de rol van diaken en ouderling. 
‘Destijds was het zo royaal dat mensen konden kiezen 
uit een tweetal!’ vult Diny aan. Ook zijn beiden actief 
betrokken bij de Herold-groep. Johan al vanaf het 
allereerste begin. Door de jaren heen bezochten ze 
meermaals het voormalig Oost-Duitse dorp en heb-
ben daardoor de veranderingen van Die Wende be-
hoorlijk goed meegekregen. Ook Roemenië werd 
door Johan bezocht, dit vanuit de Roemenië-groep. 
‘We hebben heel wat wagens ingeladen met hulp-
goederen,’ vertelt Johan. ’Ik was dan zo’n twee we-
ken van huis. Onze bestemming lag namelijk vlak bij 
de grens met Moldavië.’ De oorlog in Oekraïne brengt 
ook bij het echtpaar Te Bokkel de herinneringen aan 
de Tweede Wereldoorlog weer boven. Johan lag als 
klein jongetje in het ziekenhuis in Arnhem. Plotseling 
moest het hele ziekenhuis geëvacueerd worden om-
dat Arnhem in de vuurlinie lag. ‘Gelukkig weet ik daar 
nauwelijks nog iets van,’ geeft Johan aan. ‘Wel herin-
ner ik me dat we onderduikers hadden, voornamelijk 
uit Katwijk. Toen ik thuis kwam was er een Joodse 
onderduikster die mij liefdevol heeft verzorgd.’ Ook 
Diny kent de schrijnende verhalen van mensen die 
noodgedwongen hun eigen land achter lieten. Ze was 
vrijwilligster op de vrouwenafdeling van het asielzoe-
kerscentrum dat vroeger in Lichtenvoorde heeft ge-
staan. 
 

Johan werkte bij de sociale werkvoorziening, legde 
vele huisbezoeken af. ‘Bij Johan stond de deur altijd 
open, hij had altijd de volle aandacht voor iedereen. 
Toen Johan wegging, moest men ineens een afspraak 
maken,’ vertelt Diny vermakelijk. Volgens zijn echt-
genote is Johan echt een mensenmens. In hart en 
nieren betrokken bij kerk, school en maatschappij. Zo 
was hij bestuurslid bij De Helpende Hand, opgericht 
door toenmalig pastor Van den Brom en onderwijze-

res Bomers uit 
Lichtenvoorde. 
In de beginjaren 
deed De Hel-
pende Hand 
van alles: koken 
voor ouderen, 
begeleiden naar 
het ziekenhuis 
of helpen in het 
huishouden. 
Later namen de 
zorginstellingen 
deze taken op 
zich en was die 
hulp niet meer 
nodig. De maal-

tijdvoorziening werd de belangrijkste taak, een activi-
teit waar Johan zich zo’n 35 jaar voor ingezet heeft. 
Inmiddels maakt hij ook al ruim 20 jaar deel uit van 
de belastinggroep bij de KBO. Met 12 leden in totaal 
wordt er jaarlijks aan meer dan 700 adressen hulp 
geboden bij het invullen van de belastingpapieren. 
 

Al snel blijkt Diny toch ook echt wel een mensenmens 
te zijn. Van beroep was ze gezinsverzorgster. Later 
werkte ze ook bij de dagopvang van Careaz. Ze was 
nauw betrokken bij de oprichting van Bloemen in de 
Kerk, deed kindernevendiensten en was jarenlang 
contactpersoon. Ze vertelden mij over de reis van 
hun leven: zes weken naar Nieuw- Zeeland. O.a. op 
bezoek bij de zus van Johan en bij hun dochter die 
daar destijds stage liep. Ook de vakanties naar Enge-
land hebben mooie herinneringen nagelaten. ‘De 
tuinen daar zijn zo mooi, heel Anton Pieckachtig!’ 
aldus Diny. Het leven van het echtpaar kent ook zeker 
donkere en zware tijden. De constante zorgen om 
hun zoon van jongs af aan en diens overlijden op 20-
jarige leeftijd was en is een rode draad door het leven 
van Johan en Diny. De dankbaarheid om op deze leef-
tijd nog samen te zijn is groot; dat werd meerdere 
keren benoemd. ‘Als je het wilt zien, heeft iedere dag 
wel weer iets moois,’ vindt Johan. ‘Vrienden die mee-
leven, een fijne buurt om in te wonen. Zo proberen 
wij ook anderen bij te staan, al is het maar met iets 
kleins, zoals een telefoontje om te vragen hoe het 
gaat.’ 
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De echte zonnetjes in het leven van Johan en Diny 
blijken zonder meer de kleinkinderen te zijn. Met 
name Diny heeft regelmatig even contact via Whats-
App. ‘Ik heb veel moeten leren, hoor,’ lacht ze vrolijk. 
‘Zoals foto’s maken en versturen met mijn telefoon.’ 
Vol trots laat Johan mij de foto’s van de kleinzoons en 
één kleindochter zien. Ik hoop van harte dat Johan en 
Diny nog heel lang samen mogen zijn. Genietend van 
hun groentetuin aan huis, het kopje koffie in de zon 
en omringd door warmte van hun kinderen en klein-
kinderen. Het was een mooi en ontroerend gesprek 
waar ik ook een mooie boodschap voor mijzelf uit kan 
halen. Dankbaar zijn voor de kleine positieve dingen 
die iedere nieuwe dag weer met zich meebrengt. 
 

Dat deze editie van Op Weg weer bij ons in de bus 
ligt, is mede dankzij Johan. Het ophalen bij de druk-
kerij, thuis de verschillende wijken uittellen en ver-
volgens alle exemplaren naar de bezorgers brengen, 
is iets dat Johan nog lang hoopt te kunnen doen. En 
mocht onze dominee een vrije zondag hebben of op 
vakantie zijn, dan zorgt Johan voor vervanging. In-
middels regelt hij dat ook alweer zo’n tien jaar. De 
kerkenraad geeft Johan zo’n jaar tevoren de zonda-
gen door dat ds. Hinkamp afwezig is. Johan regelt de 
gastpredikanten en herinnert hen twee weken voor 
de dienst nog even aan de afspraak. Kortom, een 
grote kracht achter de schermen! 

 

Janette van Egten 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Kliederkerk op weg naar Pasen 
 
Zondag 3 april is er in de Johanneshof weer een leuke 
activiteit voor de kinderen: de Kliederkerk. Dit is een 
speels programma voor kinderen en hun ouder(s) of 
begeleider(s). Het is gericht op kinderen van 0 tot 12 
jaar. De Kliederkerk is voor iedereen, of je nu wel of 
niet bij de kerk hoort. Op het menu staat een creatief 
en eigenwijs programma, met een Bijbels verhaal en 
afsluitend een gezellige maaltijd. 
 
 
 
 
 
 
Het gaat deze keer over ‘op weg naar Pasen’. Met 
enkele liedjes, een vertelling, videofragmenten en 
heel veel knutselen (al dan niet kliederen) wordt er 
gekeken naar de inhoud en betekenis van Pasen. 
Waarover gaat het bij Pasen en wat was er eigenlijk 
zo bijzonder aan Jezus? Aan ideeën geen gebrek. 
Knutselen, een spelletje, wat lekkers? Het zou alle-
maal zomaar kunnen. Maar wat het precies wordt? 
Dan is er maar één mogelijkheid: zelf komen! 
De Kliederkerk is op zondag 3 april, ‘s middags van 
16.00 - 18.00 uur in de Johanneshof. 
 

Om te weten hoeveel mensen er komen is het handig 
om je vooraf aan te melden. Graag naam en aantal 
personen doorgeven vóór 2 april, via het emailadres: 
info@pkn-lichtenvoorde.nl. De deelname is gratis. 

 
 
 
 
 
 

P.V.G. Seniorenmiddag 11 april 2022 
 
We gaan weer van start! 
Na onze bijeenkomst op 11 oktober 2021 dwong de coronapandemie ons helaas opnieuw in de ruststand. 
Gelukkig zijn de laatste belemmeringen vanuit de overheid nu geschrapt en kunnen we weer van start. 
Hoewel we al bijna tegen het einde van het normale seizoen zitten, willen we toch onze taak weer oppak-
ken. We hopen jullie allen (en mogelijk met nog meer bekenden, vrienden en vriendinnen - breng ze maar 
mee!) terug te zien op onze eerstvolgende bijeenkomst die we op maandag 11 april willen organiseren. 
We gaan ons best doen er een leuke en gezellige middag van te maken. 
Graag tot ziens om 14.30 uur in de Johanneshof. 

Namens alle medewerkers  
van de P.V.G., 
Annie Bosman 

Bericht van de penningmeester 
 
Alle medewerkers die onkosten gemaakt hebben voor hun bezoekwerk, zoals bloemen en/of kaartjes voor 
75-jarigen en ouder, voor verjaardagen en/of zieken, worden verzocht hun bonnetjes in te leveren op 
onderstaand adres (graag in de brievenbus deponeren!) 
Wilt u het overzicht of elk bonnetje voorzien van uw naam en bankrekeningnummer? Het bedrag zal dan 
op uw rekening worden overgemaakt. 

Nonja Kip-Jacobs 
Staringstraat 34 

Lichtenvoorde 
 

mailto:info@pkn-lichtenvoorde.nl
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Een nieuw begin 
 
Onder deze titel organiseert het bestuur en het 
pastoresteam van de HH. Paulus- en Ludgerparochie, 
in samenwerking met de commissie Ontmoeting & 
Inspiratie, een avond op donderdag 21 april in de 
aula van de SG Marianum aan de Deken 

Hooijnmansingel 1 in 
Groenlo. 
Wij heten u vanaf 19.00 
uur welkom met een 
kop koffie/thee. Deze 
avond, die om 19.15 
uur begint, is de aftrap 
van TOGETHER DAYS, 
een 
parochiedriedaagse. 
Na de voorstelling is er 
tot 22.30 uur ruimte 
voor een hapje en een 

drankje en onderlinge ontmoeting. In verband 
daarmee verzoeken we u zich uiterlijk zondag 17 april 
aan te melden bij het parochiesecretariaat 
secretariaat@paulus-ludger.nl of 0544-46 46 63. 
We doen dit uit dankbaarheid naar ieder van u en de 
betrokkenheid van ons allen op de gezamenlijke 
toekomst waarin we geloven. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Als de lente aanbreekt, loopt de natuur weer uit. 
Nieuw leven ontpopt zich en barst open. Wat in de 
wintertijd lag te waken komt nu tevoorschijn. Het 
nieuwe, frisse komt, geurt je tegemoet en is vol van 
beloften. Het lijkt vanzelfsprekend, maar niets is 
minder waar. Het nieuwe is nog kwetsbaar. En soms 
moet er eerst iets sterven, wil er nieuw leven 
mogelijk zijn. De groei kan in de natuur zijn, maar 
juist ook in onszelf. Van oude verworvenheden moet 
afscheid genomen worden, willen nieuwe inzichten 
kunnen groeien. Dat kan pijn doen. Daarna pas kan 
van de nieuwe schoonheid genoten worden. 
In deze voorstelling komen verschillende verhalen 
aan bod waarin deze aspecten verwoord zijn. Zo is er 
een verhaal van de bijzondere vriendschap tussen de 
zonnebloem en de mus. En hoe vergaat het de arme 
Russische vrouw die overvallen wordt door de 
oorlog? Lukt het de boer om antwoord te krijgen op 
de vraag, waarom zijn bomen geen vruchten meer 
dragen? 
Deze verhalen worden door Jacqueline van Koolwijk 
muzikaal begeleid op keyboard en diverse 
snaarinstrumenten, waaronder gitaar, keyboard en 
swaramandala. 
 

 
Peter Müller 

 
 
 
 

Kerkbalansupdate 
 
In bijgaande grafiek ziet u de toezeggingen voor 2022 (to-
taal op dit moment € 76.000,-) en de ontvangsten t/m 28 
februari. 
 
Negentig procent van de toezeggingsformulieren is inmid-
dels door u ingeleverd Maar ook zonder toe-
zeggingsformulier is uw bijdrage uiteraard van harte wel-
kom. Wilt u wel deelnemen aan Kerkbalans maar bent u het 
even vergeten; het jaar is nog jong, dus het kan nog steeds! 
 
Van de toezeggingen is door onze automatische in-casso en 
door uw eigen betalingen t/m 28 februari reeds 36%  
(€ 28.000,-) ontvangen. Een heel mooi resultaat! 
 

Gerrit Schepers, 
coördinator Kerkbalans 

mailto:secretariaat@paulus-ludger.nl
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   Woord uit de Regio - Ode aan de Vreugde 
 
 
 
Vreugde is een geschenk. Ze ontstaat spontaan, ze 
laat zich niet afdwingen. Ze heeft te maken met licht 
en blijdschap en nieuw begin. Met geluk, met delen 
en elkaar iets bijzonders gunnen. 
Vreugde heeft ook iets van dankbaarheid in zich: ‘Tot 
onze vreugde werd geboren ons dochtertje’ schreven 
mijn ouders op mijn geboortekaartje. Echte vreugde 
is ontroerend en er zit ook nog eens een berg liefde 
onder verstopt. 
Echte vreugde voelen, voelt bevrijdend. Je kunt voor 
het moment even alle bekommernissen laten vallen 
en blij zijn. Na een grijze, ‘duustere’ coronatijd, zijn 
mensen extra gevoelig voor een blij verhaal. Verlan-
gen ze naar mooi en goed nieuws. 
Ik ga binnenkort, na jaaaaarenlang single te zijn ge-
weest, trouwen met de liefste van mijn leven. Als ik 
dat vertel, dan zie ik ogen oplichten, een glimlach 
tevoorschijn komen en klinkt er een hartelijke wens. 
Vreugde ontstaat spontaan. Toch kun je er best iets 
aan doen om het een beetje naar je toe te halen. Er 
zit veel ‘kleine’ vreugde in kleine dingen om ons heen 
(ja inderdaad: ‘het zijn de kleine dingen die het 
doen’). Het mooiste in het vroege voorjaar vind ik de 
bloeiende toverhazelaar met zijn fragiele knalgele 
bloemetjes op het kale hout. Ga er eens even aan 
ruiken: heerlijke geur, die al zomer belooft. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Er zit veel vreugde in kleine hoekjes verstopt – train 
je oog en je hart erop om ze te vinden. Een twinke-
lend kind dat van school terugkomt, een gezellig 
praatje met de dame bij de kassa, de kleuren van de 
zonsondergang of de ‘knater’heldere volle maan in 
de avond. 
Trainen? Ja, elke avond voor het slapen gaan tien 
dingen noemen of opschrijven die je positief raakten, 
blij maakten of waar je je goed bij voelde. Het moe-
ten er echt tien zijn – daardoor ga je toch anders 
kijken naar wat je op een dag meemaakt. 
Veel plezier! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ds. Alleke Wieringa, 
predikante van de  

Remonstrantse  
Gemeente 

Lochem Zutphen 
 

Reageren? Dat kan: woorduitderegio@gmail.com 
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Verwarrend(e tijden) 
 
Dagelijks - en op het moment van schrijven vaak ook 
nog een deel van de nacht - ben ik bezig met wat er 
zich sinds een aantal weken in Oekraïne afspeelt. Ik 
hoor en lees over het trauma dat Poetin kennelijk 
heeft gemaakt tot wie hij nu is en wat hij doet. 
Heb ik er begrip voor dat het doormaken en onder-
gaan van een angstaanjagende gebeurtenis invloed 
op je leven heeft? Ja, absoluut. Maar dit rechtvaar-
digt toch in het geheel niet het in de waagschaal stel-
len van duizenden levens van een broedervolk? Of 
het ontnemen van allerlei vrijheden aan je eigen on-
derdanen? Dus nee, hiervoor heb ik absoluut geen 
begrip. 
Verwarrend? Valt nog mee. 
 
Ik probeer me Poetins huidige persoonlijke situatie 
voor te stellen: leven in puissante rijkdom en luxe en 
met een onvoorstelbare macht. Maar wel continu 
geïsoleerd en in een angst die maakt dat je niemand, 
maar dan ook echt niemand kunt vertrouwen.  
Verwarrend, lijkt me. 
 
Voorlopig lijkt hij de geschiedenis nog naar zijn hand 
te kunnen zetten. Maar zou hij wel eens terugdenken 
aan eerdere grote ego’s die een wereldrijk dachten te 
kunnen stichten: Alexander de Grote en Hitler bv.? En 
hoe is dat afgelopen? Het heeft niets dan verliezen en 
verliezers opgeleverd. En ontelbare slachtoffers, niet 
te vergeten. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hoe graag zou je concreet iets willen kunnen bijdra-
gen aan vrede! Woorden lijken al lang niets meer uit 
te halen om het wapengekletter te laten zwijgen. Van 
harte stem ik in met allerlei sancties om het Russi-
sche regime zo hard mogelijk te raken. Alleen ... deze 
gaan ook het volk van Rusland treffen, dat - zo stel ik 
me voor - vast niet op een oorlog en alle daarmee 
gepaard gaande ellende zit te wachten. En hebben ze 
ook niet tot gevolg dat de oorlog nog langer gaat 
duren? Met alle narigheid van dien, niet in het minst 
voor de Oekraïense bevolking. 
Verwarrend. 
 
Zou ik bereid zijn om in de winter in de kou te gaan 
zitten? Ik aarzel hierover wel heel sterk ... Ben ik be-
reid om eventueel mijn huis open te stellen voor een 
Oekraïense vluchteling? Om voor minimaal 1 mens 
concreet een verschil te kunnen maken? Ja, meer dan 
zelfs. Ik zie al helemaal  voor me hoe we het kunnen 
doen. Mijn hart breekt als ik uiteindelijk moet erken-
nen dat het geen reële optie is. Vanaf dat moment 
breng ik het niet meer op om naar de beelden van al 
die ontredderde en ontheemde mensen te kijken. 
Complete verwarring. 
 
Ik kom er niet uit. Ik fantaseer erover dat iemand erin 
slaagt de verdedigingslinies die Poetin rond zichzelf 
heeft opgetrokken, te doorbreken en hem het zwij-
gen oplegt. Maar dan schiet een van de detectives 
van Appie Baantjer (jawel!) door mijn gedachten. De 
rode draad in het boek is uit Romeinen 12 vers 19: 
Mij komt de wraak toe, Ik zal het vergelden, spreekt 
de Here. 
En ik hoop met heel mijn hart dat het zo zal zijn. Dat 
mag toch? Of toch ook niet? 
Verwarrend. 
 

Greta Kuijt 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Verschijningsdata Op Weg 2022 

 

verschijnt:  inleveren kopij: 
week voor 1 mei maandag 18 april 
week voor 5 juni maandag 23 mei 
week voor 3 juli maandag 20 juni 
week voor 4 sep. maandag 22 aug. 
week voor 2 okt. maandag 19 sep. 
week voor 6 nov. maandag 24 okt. 
week voor 4 dec. maandag 21 nov. 

 
 

De redactie                                

 
Giften 
 
Heel hartelijk dank voor de gift 
van € 10,- die via Truus de 
Bruijn ontvangen is voor de 
bloemendienst. 
 
Trudy de Jongh ontving even-
eens € 10,-. Deze gift is be-
stemd voor algemeen kerken-
werk. 
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Passion Achterhoek in Hamalandhal 
Bijna drie jaar geleden begon ik met de eerste opzet 
voor een eigentijdse Passion Achterhoek. Helaas 
moesten de plannen worden bijgesteld. Vorig jaar 
was er de theaterversie te zien bij Omroep Gelder-
land. Inmiddels is het script van drie jaar geleden 
volledig aangepast aan de huidige tijd. Onderstaand 
artikel verscheen eerder in Achterhoek Nieuws. 
 

Hans Hinkamp 
 

Passion met publiek  
Langzaam komt de Achterhoek in de sfeer van ‘The 
Passion’. Dit jaar komt de landelijke ‘The Passion’ 
naar de Achterhoek, naar Doetinchem. Helaas is het 
voor publiek niet mogelijk hier ‘live’ bij aanwezig te 
zijn. Gelukkig is er die andere Passion Achterhoek. Op 
maandag 11 april en dinsdag 12 april wordt de Hama-
landhal in Lichtenvoorde omgebouwd tot een theater 
voor in totaal meer dan 2500 bezoekers. 
 

Kruisdragers 
Maandag 11 april begint Passion Achterhoek, om 
19.30 uur, met een stille tocht vanaf de r.-k. Bonifati-
uskerk. Vooraf kan men een eigen wens aan het kruis 
bevestigen. Men kan zich opgeven om in de stille 
tocht het kruis mee te helpen dragen (via email: in-
fo@passionachtehoek.nl), met vermelding van de 
lichaamslengte en de reden waarom mee te willen 
doen. Er zijn twintig kruisdragers nodig. Bij de stille 
tocht door het dorp mag iedereen aansluiten. 
Dinsdag 12 april is er geen stille tocht. De voorstelling 
begint dan om 19.00 uur en staat in het teken van 
een benefietavond, in samenwerking met diverse 
zorginstellingen, om zo mensen een onvergetelijke 
avond te bezorgen. 
 

 
 

Eigentijds 
Passion Achterhoek maakt gebruik van toneelspelers 
uit de hele Achterhoek. Jesse Beerten zal de rol op 
zich nemen van Jezus. Daarnaast maken een aantal 
verrassende gasten hun opwachting. Zoals Otwin van 
Dijk, burgemeester van Oude IJsselstreek en Hans 
Martijn Ostendorp, de algemeen directeur van voet-
balclub De Graafschap. En Leo Fijen, presentator bij 
de KRO, heeft ook een bijzondere inbreng. De kin-

deren van de Frans ten Boschschool uit Lichtenvoor-
de maken Jezus duidelijk dat je in 2022 niet ver meer 
komt met maar twaalf volgelingen. Volgers zijn er 
nodig en daar kunnen zij wel voor zorgen. 
De actualiteit komt in woord en beeld terug. Het kli-
maat tussen mensen is steeds killer en grimmiger 
geworden. Gelukkig zijn er ook voorbeelden hoe het 
anders kan. Daarmee wil Passion Achterhoek de be-
zoeker met een goed gevoel naar huis laten gaan. Al 
met al een eigentijdse Passion. 
 

 
 

Muziek 
Het stuk gaat bij Passion Achterhoek om meer dan 
alleen het leven van Jezus. Het wil de kijker betrek-
ken in een verhaal van lief en leed en hoop. Met de 
muziek zit het met de medewerking van het Ettens 
Mannenkoor, de Passionband met vocale ondersteu-
ning door leerlingen van het Marianum, en Laura van 
Kaam (die met gitaar en stem een complete zaal 
ademloos tot luisteren kan brengen) wel goed. 
 

 
 

Kaarten zijn te koop bij Fotoprimeur in Lichtenvoorde 
en tickets zijn te bestellen via de website: passi-
onachterhoek.nl 
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Het feest van Pasen 
 

Verbazing 
Verwondering 

Jezus is opgestaan 
De weg terug naar Vader is 

opengegaan 
 

Ontroering 
Bewondering 

De dood is overwonnen 
We zijn het nieuwe leven 

begonnen 
 

Verrassing 
Verrukking 

Ik kon hiervan alleen maar dromen 
Maar alle beloftes zijn 

uitgekomen 
 

Voldoening 
Vervulling 
Voleinding 

Als het Pasen is geweest 
wacht ons nog een groter 

Feest 
 

Dineke Jansen 
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Het volgende nummer . . .   
 

voor de maand mei 2022 komt uit in de week voor 
zondag 1 mei 2022.  
Kopij moet uiterlijk maandag 18 april 2022 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 
Mevrouw G. Kuijt-Gijsbers, tel. 37 02 98 
Mevrouw D. te Paske, tel. 06-10 61 97 58  (website)  
 
  
WIJKINDELING 2022 
 
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 
       Dhr. G. Otten  37 34 93 
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 
E-mail:  hans@hinkamp.info 
 

Scriba : de heer R. te Kronnie 
Pastoor Scheepersstraat 17 
7134 RB Vragender 
tel. 37 67 06 
E-mail: info@pkn-lichtenvoorde.nl 
 
Kerkgebouw Johanneskerk en 
gemeentecentrum ‘Johanneshof’ 
Rentenierstraat 9 
7131 DK Lichtenvoorde 
tel. 37 60 56 
 

Contactpersoon voor afspraken Johanneshof: 
mevrouw T.H. de Bruijn-Timmerman 
Esstraat 34, 7131 CT Lichtenvoorde 
tel. 06-25 07 28 17 (10-11 en 19-20 uur) 
johanneshof@pkn-lichtenvoorde.nl 

 

Beheer Johanneshof: mevrouw Ph. de Bruin-de Bruijn 
Klaasbos 1, 7131 SZ Lichtenvoorde 
tel. 06-21 37 62 37 e.bruin35@kpnmail.nl 

 

Koster kerkgebouw : de heer G.J. Otten 
Beatrixplein 7, 7131 XW  Lichtenvoorde 
Tel. 37 34 93 koster@pkn-lichtenvoorde.nl 

 

Ledenadministratie:  
mevrouw L. Schutten-Markvoort 
Hillenstraat 1, 7131 ZN Lichtenvoorde 
Tel. 37 64 68  
E-mail: ledenadministratie@pkn-lichtenvoorde.nl 

 

Cantor-Organist: de heer H.J. Meerdink 
Mr. Meinenweg 30, 7107 AN Winterswijk Kotten 
tel. 0543-56 35 72 

Organist: de heer B. Tieltjes,  

Sperwer 17, 7132 EM Lichtenvoorde 
Tel. 0544-84 33 56 

 

Vorming en Toerusting: de heer S. Tamminga 
Diepenbrockstraat 13, 7132 AM Lichtenvoorde 
Tel. 37 27 52 

 

Administratie Kerkrentmeesters en Administratie 
Diaconie: de heer F.J. van Lochem 

Penningmeester Kerkrentmeesters:  
de heer F.J. van Lochem  
Van der Meer de Walcherenstraat 10 
7131 EN Lichtenvoorde 
Tel. 37 47 23 

 

Penningmeester Beheerscommissie Johanneshof: 
de heer C. Langbroek 
Schatbergstraat 92, 7132 AB Lichtenvoorde 
Tel 06-54 33 66 93 

 

Bankrekeningen Protestantse Gemeente Lichtenvoorde 
NL84 RABO 0336 1154 74  
(Kerkbalans, Giften, Collectemunten) 
NL10 RABO 0386 1167 17 (Exploitatie Johanneshof) 
NL15 RABO 0373 7245 86 (Bijdragen Solidariteitskas) 
NL37 RABO 0373 7245 78 (Collectenrekening) 
NL87 RABO 0373 7245 51 (Kerkblad Op Weg) 
 

Penningmeester Diaconie:  
mevrouw M. Boomkamp-Steenbeek, Heideweg 7a,  
7135 KH Harreveld, tel. 06-40 23 26 86 
E-mail: diaconie@pkn-lichtenvoorde.nl 
Bankrek.: NL46 RABO 0336 1216 87 t.n.v. Diaconie  

Protestantse Gemeente Lichtenvoorde 
 
Penningmeester PVG: mevrouw N. Kip,  
Staringstraat 34, 7131 XB Lichtenvoorde, tel. 37 24 67 
Bankrek.: NL89 RABO 0386 1400 30 

 

Begraafplaats Vredehof: de heer J. Niewold 
Willy Brandtplein 242, 7007 LH Doetinchem 
Tel. 0314-84 39 47 
Bankrek.: NL13 RABO 0336 1637 97 

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:ledenadministratie@pkn-lichtenvoorde.nl
x-apple-data-detectors://2/0
x-apple-data-detectors://2/0
tel:06-54336693
mailto:diaconie@pkn-lichtenvoorde.nl
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Kerkdiensten 
 
 

Kerkdiensten 
 
zondag 3 april 
10.00 uur ds. J.J. Hinkamp 
5e zondag in de veertigdagentijd 
aanvullende collecte: pastoraat 
 
zondag 10 april 
10.00 uur ds. J.J. Hinkamp 
6e zondag in de veertigdagentijd, Palmpasen 
aanvullende collecte: koffie Johanneshof 
 
donderdag 14 april, Witte Donderdag 
19.30 uur ds. J.J. Hinkamp 
viering Heilig Avondmaal 
aanvullende collecte: bloemen kerk 
 
vrijdag 15 april, Goede Vrijdag 
19.30 uur ds. J.J. Hinkamp 
aanvullende collecte: kerk-tv 
 
zondag 17 april, Pasen 
10.00 uur ds. J.J. Hinkamp 
met gospelband Amio 
aanvullende collecte: KIA, werelddiaconaat 
 
zondag 24 april 
10.00 uur mevr. G. Braam, Borculo 
aanvullende collecte: pastoraat 
 
zondag 1 mei 
10.00 uur ds. J.J. Hinkamp 
AKZ-dienst 
aanvullende collecte: onkosten AKZ-diensten  
 
 

 
Alle diensten zijn te zien op kerkdienstgemist.nl mm  
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/

