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In dit nummer: 
 
Top2000-kerkdienst 
 
Kerkbalans 2023 
 
In gesprek - een goed verhaal 
 
Kennis is maar de helft 
 
 
 
 
 

 
 

Katjes in de wind 
 

Ze bewegen in de wind 
de katjes aan de struik, 
prachtig gele kleuren 

't is of ik de lente ruik! 
 

Ik hoor ze zachtjes fluisteren: 
hou vol, 't voorjaar is in zicht, 
het duurt misschien nog even 
maar er is elke dag meer licht! 

 

En elke dag als ik ze zie 
hoor ik ook Gods stem: 

hou vol, nog even 
Ik kom terug, zegt Hij met klem! 

 

Want zoals de katjes duiden 
op het voorjaar in haar pracht, 
zó wijst heel Gods schepping 

op Zijn komst waar ik op wacht! 
 

Els Hengstman-van Olst   
 Bron: gedichtensite.nl 
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Die woorden gebruikte een jonge man op tv toen het 
over God en over geloven ging. Hij was theologie 
gaan studeren, maar legde uit dat hij op de universi-
teit tijdens die studie God niet was tegengekomen. 
Theologie was volgens hem meer ‘wat mensen over 
God zeggen’. Geloven zat, ook weer volgens hem, 
meer tussen de oren. Hij was er ook achter gekomen 
dat hij tijdens zijn studie de vragen die opkwamen 
interessanter vond dan het krijgen van antwoorden. 
Aan de hand van die vragen begon een interessante 
zoektocht op weg naar antwoorden. Op weg naar 
God. 
 
Bestaat God? ‘Jazeker’, was zijn antwoord. ‘Ik geloof 
in een God waarover men spreekt. Als men over God 
spreekt bestaat hij al, leeft hij. Als we allemaal onze 
mond zouden houden zou God vergeten worden.’ 
 
De jonge man sprak in het programma De Nachtzoen. 
Het is al even geleden, maar nog steeds niet uit mijn 
gedachten. Vooral dat idee dat wij God in leven hou-
den door over hem te spreken. In plaats van hem 
dood te zwijgen. Als je het zo bekijkt is het net of God 
van ons afhankelijk zou zijn. En dat klinkt nogal 
hoogmoedig, lijkt me. 
 
Maar … 
 
Wil God in deze wereld uit de voeten kunnen, dan 
moeten wij misschien wel wat voorbereidingen tref-
fen. Door hem een plek te geven. Door over hem te 
spreken. Door zijn bestaan te erkennen. Zodat ande-
ren vragen kunnen gaan stellen. Zodat anderen op 
zoek naar antwoorden kunnen gaan. 
 
Met Kerst is God even in beeld geweest. Toen de 
geboorte van zijn kind gevierd werd. Wereldwijd. 
 
Ook op het Sint Pietersplein in Rome waar de paus 
duizenden mensen toesprak. Indrukwekkend, de 

zegen van God die Franciscus uitsprak over de men-
sen op het plein, over de stad, en over de we-
reld. De zegen, Gods zegen. 
 
Gods naam noemen, de naam van God uitspre-
ken, zodat hij er in zekere zin bij is. Ik Ben is zijn 
naam. Jahweh in het Hebreeuws. 

Vraag die opkomt: ‘Kan je zeggen dat geloven tussen 
de oren zit?’ Het klinkt maar raar. Een beetje oneer-
biedig ook wel. Maar misschien is het wel zo. Als je 
zegt dat iets ‘tussen de oren’ zit, bedoel je dat het 
voor de persoon zelf een realiteit is, maar voor de 
omstanders een ongrijpbaar gebeuren. Het lijkt wel 
een verzinsel. 
 
Tweede kerstdag. De meeste gasten zijn vertrokken. 
Nog wat napraten met twee die blijven logeren. Het 
gesprek komt op de kerk. Op geloven. Naar aanlei-
ding van een vraag probeer ik uit te leggen wat geloof 
voor mij betekent. Valt nog niet mee. En het is duide-
lijk dat de twee logés er niets mee hebben. Maar 
tussen mijn oren zit het wel. Tussen mijn oren zit God 
wel. 
 
Stel. Niemand spreekt meer over God. Bestaat hij dan 
nog wel? Of niet meer? Ik denk (maar dat is mijn per-
soonlijke mening) dat God dan nog steeds bestaat. 
Niet meer in woorden misschien. Maar wel in daden. 
Er zullen altijd mensen blijven die goed doen. Die 
omzien naar anderen. Die liefde uitdragen. Die iets 
doen wat bij God hoort. Ook zonder dat zij die naam 
van God noemen. Daar horen die twee gasten van 
Kerst bij. 
 
Weer twaalf maanden om met God tussen de oren 
het leven te leven. In woorden of in daden of in alle-
bei. Alle goeds gewenst, en steun van God. 
 

marja 
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Pastorpraat 
 

Ook al verschijnt dit kerkblad alweer halverwe-
ge januari, toch wil ik nog graag allereerst ie-
dereen van harte alle goeds en een gezegend en 
gezond 2023 toewensen! 
Dank ook voor alle kaartjes en andere kerst-

groeten en nieuwjaarswensen! 
 

Het was deze keer een best pittige kerstperiode. 
Hoestend en snotterend langs allerlei kerstbijeen-
komsten en daarna oud en nieuw is niet helemaal 
zoals ik het in gedachten had. Jaren geen griep meer 
gehad, maar deze keer was er geen ontsnappen mo-
gelijk. 
 

Gelukkig heb ik tussen de zakdoeken en het gekuch 
door nog best kunnen genieten van de diverse activi-
teiten. Zoals de kerstmiddag van de PVG; altijd gezel-
lig en weer uitstekend verzorgd. Het samenspel met 
de Rainbowband en de reacties van muzikanten en 
hun geweldige leider Tonnie Weikamp (die zoveel 
meer is dan dirigent!) brengt nog steeds een grote 
glimlach op mijn gezicht. 
 

 
 

Ook met de kerstnachtviering met gospelband Amio 
heb ik genoten van de muziek en de altijd weer bij-
zondere sfeer. Jammer dat ik de kerstviering met de 
KBO Lichtenvoorde moest laten schieten - dat zat er 
toen echt niet in. Hopelijk volgend jaar beter. 
 

Maar wat mij dit jaar zeker bij zal blijven was het 
inpassen van de kleurrijke tradities uit het Ertsge-
bergte, met dank aan de contacten met onze part-
nergemeente Herold. in de diensten tijdens Advent 
en Kerst (t/m 8 januari) hebben we regelmatig een 
blik over de grens geworpen. Heel veel dank aan 
Hans Tornij (die een enorme documentatie op dit 
terrein bezit en steeds klaar stond!) en aan andere 
leden van de Heroldgroep die hieraan meewerkten. 
 

Het was mooi om zo te zien hoe in het Ertsgebergte, 
tegen de achtergrond van de mijnbouw, het geloofs-
verhaal een plaats gegeven wordt in het dagelijkse 
leven. 

Een mooi voorbeeld en een inspiratie om, ieder in 
zijn/haar eigen situatie, in alle eenvoud het geloof 
vanuit de vrede van Christus zichtbaar te maken. 
 

 
 

Ook als Johanneskerk proberen we om het geloof op 
herkenbare en toegankelijke wijze uit te dragen. Zo-
als bij de Top2000-kerkdienst en bv. door de stukjes 
in de Elna. Dat dit (gezien de reacties) wordt gewaar-
deerd doet goed. 
Het verbaast mij iedere keer weer hoe mensen te-
genwoordig vrijmoedig bij allerlei gelegenheden even 
op mij toestappen voor een bedankje voor de stukjes 
in de Elna én hoe we ons als Johanneskerk presente-
ren. Met dankbaarheid neem ik dan de complimen-
ten in ontvangst. 
 

Maar het kan alleen omdat dit een keuze is die breed 
gedragen wordt. Zo zie je in de praktijk terug hoe 
beleid doorwerkt. Het lijkt mij een mooi uitdaging om 
het komende jaar op die voet door te gaan. Samen 
zoeken naar hoe je kerk wilt zijn. En als je er zelf 
ideeën over hebt (of aanmerkingen!): laat het vooral 
weten! Want de kerk zijn we samen! 
Ik hoop dat we in een lastige tijd ook middels de actie 
Kerkbalans weer de mogelijkheid krijgen om op een 
goede manier verder te kunnen gaan. 
 

Met een hartelijke groet, 
Hans Hinkamp 
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In de kerkenraad is besloten vanaf 1 januari 
2023 de leeftijd van de jarigen die genoemd 
worden in het kerkblad, te verhogen met 1 jaar. 
Dus dit jaar vanaf 76 jaar en de komende jaren 
steeds 1 jaar omhoog, in principe tot 80 jaar. 

 

Verjaardagen 
 
 
   
 
 
 
 

16 januari  Dhr. A.H. Mombarg 
  Hofesch 18 
  7131 TB Lichtenvoorde 
  81 jaar 
20 januari Dhr. E.H.J. Wamelink 
  G.J. Doorninkweg 4 
  7131 NX Lichtenvoorde 
  77 jaar 
23 januari Mevr. D.J. van Lochem-Nijman 
  Hofesch 23 
  7131 TC Lichtenvoorde 
  76 jaar 
29 januari Dhr. J. Heuzinkveld 
  Vincent van Goghstraat 20 
  7131 VG Lichtenvoorde 
  78 jaar 
4 februari Dhr. G.H. Rensink 
  Wilhelminastraat 15 
  7131 XN Lichtenvoorde 
  83 jaar 
  Mevr. W.J. Smeitink-ter Haar 
  Scheidingsweg 21 
  7137 PA Lievelde 
  82 jaar 
7 februari Mevr. G.J. de Jongh-Wansing 
  Bernard van Meursstraat 11 
  7131 XE Lichtenvoorde 
  76 jaar 
9 februari Mevr. T.G.M.M. Lensink-Rem 
  De Leest 30 
  7131 LH Lichtenvoorde 
  76 jaar 
11 februari Mevr. J.W. Bruins-Wesselink 
  Esstraat 55 
  7131 CT Lichtenvoorde 
  83 jaar 
13 februari Mevr. B.G. te Bokkel-Mateman 
  Beukstraat 2 
  7131 BK Lichtenvoorde 
  79 jaar 
15 februari Dhr. J.G. Wissink 
  Planetenstraat 44 
  7131 HA Lichtenvoorde 
  82 jaar 
17 februari Dhr. B.A.M. Krabbenborg 
  Werenfriedstraat 59 
  7136 LZ Zieuwent 
  76 jaar 

18 februari Dhr. H. Hoogkamp 
  Muldershof 3 
  7135 TZ Harreveld 
  80 jaar 
19 februari Mevr. G.J. ter Haar-Wassink 
  Middachtenstraat 41 
  7131 BB Lichtenvoorde 
  93 jaar Lichtenvoorde 
21 februari Dhr. C. Langbroek 
  Schatbergstraat 92 
  7132 AB Lichtenvoorde 
  79 jaar 
22 februari Mevr. H.B. te Boveldt-Boukema 
  Esstraat 1 A 
  7131 CT  
  80 jaar 
23 februari Dhr. H. ter Haar 
  Hof van Flierbeek 51 E 
  7132 DJ Lichtenvoorde 
  85 jaar 
1 maart  Mevr. W.J. Bannink-Heuzinkveld 
  Oude Aaltenseweg 20 
  7131 ZD Lichtenvoorde  
  76 jaar 
3 maart  Dhr. D.J. Batenburg 
  Broekboomstraat 42-07 
  7131 DX Lichtenvoorde 
  79 jaar 
4 maart  Mevr. J.W. Wansing-Wissink 
  Varsseveldseweg 7-03 
  7131 BG Lichtenvoorde 
  84 jaar 
5 maart  Dhr. A.J. Wamelink 
  Beatrixplein 11 
  7131 XW Lichtenvoorde 
  78 jaar 
6 maart  Dhr. S. Tamminga 
  Diepenbrockstraat 13 
  7132 AM Lichtenvoorde 
  78 jaar 
   
 
Wij wensen alle jarigen, met familie en vrienden, een 
gezellige en indien mogelijk gezonde verjaardag. 
Moge onze wens samengaan met Gods onmisbare 
zegen. Een gebaar van medeleven vanuit de gemeen-
te, in de vorm van een kaartje of telefoontje, zal ze-
ker welkom zijn. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 



5 

 

 

Bloemen vanuit de kerkdienst 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
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  
 

 

 
 

Nieuwsbrief 
 
Natuurlijk houden we iedereen graag op de 
hoogte middels ons mooie kerkblad en via de 
website en onze facebookpagina. Maar bin-
nenkort willen we een nieuw initiatief star-
ten: een nieuwsbrief van de Johanneskerk. 
De bedoeling is om elke twee weken, via e-
mail, een korte nieuwsbrief te versturen met 
de laatste actualiteit m.b.t. activiteiten en 
wetenswaardigheden in en rond de kerk. Op 
dit moment hebben we al van heel veel men-
sen een mailadres. Bij de actie Kerkbalans kan 
men eventueel ook nog een adres doorgeven. 
Daarna kunnen we dan alles op een rijtje zet-
ten en beginnen met een eigen actuele 
nieuwsbrief naar alle bekende mailadressen. 
Natuurlijk kan iedereen zich desgewenst                            
hiervoor op elk moment aan- of afmelden. 
Dus ... wordt vervolgd. 
 

 
 

 
 
 
Gebed van de maand 
 
In deze rubriek altijd een bijzonder gebed. Deze keer 
een gebed uit de brochure voor de week van gebed 
voor eenheid. In de kerkdienst van 15 januari zal hier 
ook aandacht aan besteed worden. 
 

Heer,  

U riep uw volk uit slavernij in vrijheid, 

geef ons kracht en moed  

om diegenen op te zoeken 

die gerechtigheid nodig hebben. 

Help ons deze nood te zien  

en hulp te bieden, 

en breng ons samen  

door uw Heilige Geest 

in de ene kudde  

van Jezus Christus, onze herder.  

Amen. 

 

 
 
 
 
 
 

27 november  Mevrouw Sironde-Kuijk 
     Varsseveldseweg 7-44 
 4 december De heer Bod 
   Planetenstraat 41 
11 december Mevrouw Wouda 
   Oude Aaltenseweg 14 
18 december De familie van mevrouw  
    Houwers-Westerveld 
    G.J. Doorninkweg 2a 

mailto:voorbede@pkn-lichtenvoorde.nl
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Kerkenraadsvergadering  
van 23 november 2022 
 
Warm Welkom 
Het initiatief ‘Warm Welkom’ is van start ge-
gaan. In dit initiatief zijn meerdere locaties in 
Lichtenvoorde en Groenlo gedurende de hele 
week open om thuis energie te kunnen bespa-

ren en mensen op een leuke manier in contact te 
brengen met andere mensen. Ook onze Johanneshof 
doet mee op woensdagmorgen (de reeds bestaande 
inloop) en extra op vrijdagmorgen. Beide dagen van 
09.00 tot 12.00 uur. De kerkenraad is blij met het 
initiatief. 
 
Diaconie 
De begroting voor 2023 staat op de agenda. Een ver-
gelijkbare begroting met vorig jaar. Publicatie volgt. 
De begroting wordt voorlopig vastgesteld. Indien 
geen bezwaren inkomen is de vaststelling definitief. 
In de vorige vergadering is besloten dat dit jaar alle 
75-plussers de kerstattentie ontvangen. In verband 
met het sterk stijgende aantal 75-plussers (nu 127) is 
ook besloten om in 2023 de leeftijd te verhogen naar 
76 jaar en in de jaren daarna per jaar de leeftijd te 
laten stijgen naar 80 jaar. In aansluiting op deze be-
slissing wordt deze lijn op gelijke wijze doorgetrokken 
bij de verjaardagen. Vanaf 2023 dus 76 jaar en ook 
hier stijgt per jaar de leeftijd mee naar 80 jaar over 5 
jaar. 
 
Kerkrentmeesters 
De begroting van de kerk wordt eveneens behandeld. 
De begroting laat een fors tekort zien van € 80.000,-. 
Oorzaken zijn dat de rente veel lager is dan voorheen, 
een goed rentedragend bedrag is vrijgevallen, de 
huur van de panden Rentenierstaat 5 (winkel) en 20 
(Ni’je Wehmerhof) er niet meer is en de energiekos-
ten erin hakken.  Publicatie volgt. De begroting wordt 
voorlopig vastgesteld. Indien geen bezwaren inko-
men is de vaststelling definitief. 
De draagkracht van het dak is sterk genoeg om de 
plaatsing van zonnepanelen op de Johanneshof mo-
gelijk te maken. Er komen 37 zonnepanelen met een 
geschatte productie van ca 12.500 kWh. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vacatures 
Een zestal ambtsdragers is aftredend. Sjors Tammin-
ga, Truus de Bruijn, Trudy de Jongh (ouderlingen) en 
Lianne Tieltjes (diaken) hebben aangegeven hun 
ambtstermijn te verlengen. Thea Brouwer (diaken) is 
gestopt en Bert Lensink (kerkrentmeester) en Elfriede 
Meijer (ouderling) gaan stoppen. Er zijn nog geen 
nieuwe ambtsdragers gevonden. 
 
Digitale nieuwsbrief 
Een digitale nieuwsbrief maakt het mogelijk u actueel 
op de hoogte te houden. De verschijning van het 
kerkblad kan eventueel terug naar 1 x per 2 maan-
den. Van bijna alle gemeenteleden is het e-mailadres 
bekend. De kerkenraad stemt in met het maken van 
een digitale nieuwsbrief. Bezien wordt hoe e.e.a. 
vorm te geven en via welke personen. Wordt ver-
volgd dus. 
 
Beheer Johanneshof 
In de Johanneshof zijn 6 rookmelders en een hitte-
melder (keuken) geplaatst. De melders zijn aan elkaar 
en aan het brandmeldingssysteem gekoppeld. Ook is 
er een CO2-melder aangeschaft voor de luchtkwali-
teit. 
 
Rondvraag 
Op 1 oktober is een Tea Party gehouden met mensen 
die niet meer naar de kerk gaan. Er is besproken hoe 
deze mensen tegen de kerk aankijken, of ze sugges-
ties hebben en hoe deze mensen meer bij de kerk 
kunnen worden betrokken. Er zijn 11 mensen ge-
weest. Een goede bijeenkomst met een kritische 
noot. Een reactie is teruggestuurd. Er komt een ver-
volg op 4 februari. 
 
Hebt u vragen naar aanleiding van de verslagen van 
de kerkenraadsvergadering? U kunt altijd contact 
opnemen met de scriba of een ander lid van de ker-
kenraad. 
 

Namens de kerkenraad, 
Flip de Bruijn, notulist 
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Nieuws van de diaconie 
 
Aanvullende collectes in de komende weken 
 
15 januari: Missionair werk en kerkgroei PKN 
 

 
 
Een kerk van betekenis 
Bijna elk dorpsaanzicht in ons land wordt gekenmerkt 
door een kerktoren. Het tekent de rol die de kerk 
vanouds in het dorp heeft: middelpunt van de samen-
leving, ook vandaag de dag nog. Dorpskerken heb-
ben, onder meer door hun diaconale activiteiten, een 
maatschappelijke functie. De Dorpskerkenbeweging 
van de Protestantse Kerk biedt kleine gemeenten een 
platform waar zij ervaringen delen, ideeën opdoen en 
elkaar inspireren en motiveren om van betekenis te 
zijn in hun omgeving. 
 
22 januari: onkosten AKZ-dienst Top2000 
 
29 januari: jeugdwerk 
 
5 februari: KIA, Werelddiaconaat - Pakistan 
 
Vaktraining voor jongeren 
In Pakistan ondersteunt Kerk in Actie de organisatie 
AWARD die jongeren, onder wie schoolverlaters, 
helpt met vakopleidingen en leningen. De organisatie 
begeleidt hen na hun opleiding bij het opzetten en 
uitbouwen van een eigen bedrijf. Ook helpt zij jonge-
ren die een universitaire studie willen volgen zich 
voor te bereiden op de toelatingstest die daarvoor 
geldt. De organisatie wil jongeren niet alleen econo-
misch zelfstandig maken: ze brengt ook jongeren met 
verschillende religieuze achtergronden bij elkaar, 
waardoor het onderlinge begrip toeneemt. 
 
 

12 februari: onkosten AKZ 
 
19 februari: KIA, Noodhulp - Ethiopië 
 

 
 
Noodhulp en rampenpreventie 
Door klimaatverandering wordt Ethiopië regelmatig 
getroffen door langdurige droogte en heftige regen-
val. Vee sterft en oogsten mislukken. Veel mensen 
raken daardoor afhankelijk van voedselhulp. Met 
steun van Kerk in Actie leert de kerk boeren en boe-
rinnen vruchtbare grond vasthouden, de bodem irri-
geren en nieuwe gewassen verbouwen die tegen 
droogte kunnen. Ze gebruiken een weeralarm om te 
zien wanneer ze kunnen planten en oogsten. Ook 
helpt de kerk mensen met andere bronnen van in-
komsten, zodat ze minder kwetsbaar zijn als de oogst 
tegenvalt. 
 
26 februari: energie 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Namens de diaconie, 
Frits Schutten en Hans Tornij 

 

 
 
 

 
De diaconie wil graag waar het noodzakelijk is 
hulp bieden. Laat het ons weten als u of iemand 
in uw omgeving hulp nodig heeft.  
Dit kan telefonisch via 0544-37 64 68, via de mail 
diaconie@pkn-lichtenvoorde.nl of via een van de 
diakenen. 

mailto:diaconie@pkn-lichtenvoorde.nl
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 Top2000-kerkdienst 
In de laatste dagen van het jaar staat op heel 
wat plaatsen de radio afgestemd op de 
Top2000. De vaste afsluiter op oudejaarsavond, 
net voor 24.00 uur, is steevast de Bohemian 
Rhapsody van Queen. Ondertussen hebben we 

al diverse jaren de uitdaging opgepakt om in een 
kerkelijke setting aan de slag te gaan met mooie lie-
deren en inhoudsvolle teksten uit deze Top2000. En 
het enthousiasme lijkt alleen maar te groeien. 
 
 

 
 

 
Op 15 en 22 januari 2023 zullen we weer een viertal 
Top2000-diensten organiseren 
Op 15 januari zingen we met een groot koor en een 
liveband in Aalten (om 10.00 uur) en Winterswijk (om 
19.00 uur). 
Op 22 januari zullen we met een klein koor en een 
liveband de diensten verzorgen in Lichtenvoorde (om 
10.00 uur) en Dinxperlo (om 19.00 uur). 
4 locaties, 4 voorgangers, 10 Top2000-nummers, een 
groot/klein koor en een liveband: genoeg ingrediën-
ten om er weer prachtige diensten van te maken! 
Graag tot ziens! 
 
 
 
 
 
 

Wie schrijft die blijft? 
Als redactie doen we iedere maand ons best om een 
aansprekend blad te maken. Het is puzzelen, zoeken, 
schrijven en herschrijven. Een mooie uitdaging die 
gelukkig ook veel voldoening geeft (al hebben we als 
redactie ook nog wel een verlanglijstje voor de toe-
komst). 
 

Afgelopen tijd verschenen er in diverse bladen artike-
len over het laten schrijven van teksten door de com-
puter, d.m.v. kunstmatige intelligentie. Voor deze Op 
Weg heb ik de proef op de som genomen. Al snel 
blijkt dat veel afhangt van de opdracht die je de com-
puter geeft. Hieronder de opdracht en het resultaat, 
gemaakt met Chat PGT. 
 

 
 

Opdracht: ‘Schrijf een artikel voor een kerkblad over 
het nieuwe jaar in 100 woorden.’ 
 
Het nieuwe jaar is begonnen en we kijken vol ver-
wachting en hoop naar wat het ons zal brengen. We 
weten dat het leven soms uitdagend kan zijn, maar 
we geloven dat God ons draagt en leidt. Het is be-
langrijk om ons te blijven richten op Hem, wat ook 
gebeurt in onze levens. 
 
Laten we het nieuwe jaar benaderen met dankbaar-
heid voor wat we hebben en met een open hart voor 
wat komen gaat. Laten we ons ook blijven inzetten 
voor elkaar en voor onze gemeenschap, want samen 
kunnen we veel bereiken. We wensen iedereen een 
gezegend en vredig nieuw jaar. 
 
We zijn benieuwd naar reacties. Een beangstigende 
ontwikkeling? Of best aardig? Laat het ons weten, via 
email: kopij@pkn-lichtenvoorde.nl. Overigens is de 
rest van Op Weg allemaal op vertrouwde wijze tot 
stand gekomen. Door echte mensen. 
 

Hans Hinkamp 
 
 

 
 

 

Konden we in het echte leven maar even achterin de oplossing opzoeken. 

mailto:kopij@pkn-lichtenvoorde.nl
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Geef vandaag voor de kerk van morgen 
Actie Kerkbalans 2023 is van start! 
 
Was u ook bij het inluiden van Actie Kerkbalans in 
onze kerk? Een bijzonder moment! We luidden de 
klokken om het startsein te geven voor de jaarlijkse 
Actie Kerkbalans. Kerkbalans is de grootste fondsen-
wervende actie van het land; door het hele land vra-
gen plaatselijke parochies en gemeenten hun leden 
om een financiële bijdrage over te maken. Komende 
week wordt door vele vrijwilligers de brief bij de le-
den aangeleverd. Doet u dit jaar (ook weer) mee? 
 
Na lastige jaren staan de deuren van de kerk nu ge-
lukkig weer wagenwijd open. Daar zijn we dankbaar 
voor! Het is ook het moment dat we als Protestantse 
Gemeente Lichtenvoorde weer op volle kracht voor-
uit willen en kunnen. We willen een plek zijn en blij-
ven waar leden rust en verdieping vinden en God 
ontmoeten. Waar we naar elkaar omzien en voor 
elkaar zorgen. Waar we klaarstaan voor mensen in de 
samenleving die onze steun nodig hebben. Uw bij-
drage is onmisbaar om dit samen kerk-zijn ook in 
2023 vorm en inhoud te geven. 
 
De kerk kan alleen bestaan dankzij de financiële 
steun van haar leden. Doe daarom mee aan de Actie 
Kerkbalans en vul het toezeggingsformulier ruimhar-
tig in. In de weken van 16 t/m 28 januari wordt het 
formulier ook weer door de vrijwilliger bij u opge-
haald.  Alvast heel veel dank voor uw bijdrage! 
 
Door vandaag te geven, kan de kerk blijven doen 
waar ze al eeuwenlang voor staat. 
 
Op naar onze kerk van gisteren, vandaag en voor de 
toekomst! 
 

Gerrit Schepers, 
coördinator Kerkbalans 

 
 
 
 
 
 

Protestantse  
Gemeente te Lichtenvoorde 
  
  
  
Lichtenvoorde, januari 2023 
 
 
Beste vrijwilliger, 
 
Ook dit jaar organiseren wij graag weer de vrijwilli-
gersavond. 
Als dank voor uw inzet als vrijwilliger voor de kerk 
bieden wij u, onder het genot van een drankje en 
heerlijke hapjes, een leuke en gezellige avond aan. 
Deze vrijwilligersavond zal zijn op vrijdagavond 17 
februari 2023 van 20.00 uur tot ongeveer 23.30 uur, 
in de Johanneshof. 
Natuurlijk is uw eventuele partner ook van harte wel-
kom. 
 

Voor ons als organisatie is het belangrijk te weten op 
hoeveel mensen wij kunnen rekenen. We ontvangen 
uw opgave graag uiterlijk 13 februari 2023. Dat kan 
via onderstaande adressen. 
Wilt u ook even opgeven met hoeveel personen u 
komt en of u dieetwensen heeft? 
Bent u na aanmelding onverhoopt toch verhinderd, 
laat dat dan ook alsnog even weten. 
 

Aanmelden: 
bij Willie Geessink: via tel. 0544-37 12 17 of e-mail 
geessinkboomkwekerijen@hetnet.nl  
bij Sjors Tamminga: via tel. 0544-37 27 52 of e-mail 
sjors.tamminga@kpnmail.nl  
 

Met vriendelijke groeten, 
namens de kerkenraad, 

Sjors Tamminga 
 

AKZ-dienst 'Weet je nog' 
Zondag 14 februari, om 10.00 uur, staat de AKZ-
dienst in het teken van oude bijbelse schoolplaten. 
Voor sommigen een feest van herkenning, voor ande-
ren misschien een eerste kennismaking. In de kerk-
dienst willen we kijken naar diverse oude schoolpla-
ten, al dan niet met een bijbehorende toelichting of 
een verhaal. Voor de omlijsting maken we gebruik 
van 'klassieke' kerkliederen, zoals uit de bundel 'Wie 
zingt mee'. Een dienst onder het motto 'Weet je nog', 
tegen de achtergrond van de tijd van nu. Graag tot 
ziens! 

2023 

mailto:geessinkboomkwekerijen@hetnet.nl
mailto:sjors.tamminga@kpnmail.nl
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Vorming en Toerusting 
 

 
In gesprek 2023 – een Goed Verhaal 
 

Op woensdag 25 en donderdag 26 januari kunnen we 
met elkaar in gesprek gaan. Het is een waardevol 
onderdeel van het kerk zijn. Bij deze activiteit zijn er 
volop mogelijkheden om een onderwerp aan te kaar-
ten. 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 spe-
ciale Bijbelkennis voor te hebben.  
 

 
 
 
Toegang gratis. U bent van harte welkom in de Jo-
hanneshof! 
 
Let op de aanvangstijden: 
 

woensdagmiddag 25 januari 2023, 14.30 uur  

donderdagavond 26 januari 2023, 20.00 uur 

 
 
 
 
 

 

Kennis is maar de helft 
 

Dat het leven geen rechte lijn is, daarvan is pastoor 
Casper Pikkemaat heel goed doordrongen. Dat geldt 
voor het persoonlijk leven van mensen, maar ook 
voor het kerkelijk leven. Ons leven gaat via wegen en 
omwegen en soms zijn er onvermoede afslagen. 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Enige tijd geleden was er voor pastoor Pikkemaat zelf 
zo’n voor velen onvoorziene afslag. Van fulltime pas-
toor, met o.a. een aantal mooie jaren in Lichtenvoor-
de en de bijbehorende kerkdorpen en daarna als 
pastoor in Tubbergen en omgeving, maakte hij de 
overstap naar een deeltijdbaan als priester en als 
docent levensbeschouwing aan het Carmel College in 
Oldenzaal. Hij is daarmee priester tussen kerkbanken 
en schoolbanken.  
 

Twee werelden van verschil? Of zijn er ook overeen-
komsten? Kun je het mysterie van het geloof vatten 
in woorden? Of is het meer (groter) dan dat? 
 

Het thema voor deze avond is ‘Kennis is maar de 
helft’. Met deze titel en met de passie van pastoor 
Pikkemaat voor geloof, jongeren en geloofsbeleving 
belooft het een heel boeiende en inspirerende avond 
te worden. Op donderdag 16 februari om 20.00 uur 
is iedereen van harte welkom! 
 

Toegang gratis (vrijwillige bijdrage) 
 

Consumpties voor eigen rekening 
 

Info: Sjors Tamminga, 0544-37 27 52 of via e-mail: 
sjors.tamminga@kpnmail.nl 
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Vasten vanuit Bijbels perspectief 
 
Onder deze titel zal broeder Johan te Velde, 
benedictijn in de Willibrordsabdij van de 
Slangenburg, op dinsdag 28 februari 2023 in de 
Onze-Lieve-Vrouw-Tenhemelopnemingkerk te 
Beltrum een inleiding verzorgen en met ons in 
gesprek gaan over de Bijbelse achtergronden van het 
40 dagen vasten. Hij zal daarbij drie thema’s 
bespreken: de symboliek van het getal veertig, de 
betekenis van het vasten in de Bijbel en tenslotte de 
spiritualiteit van de veertigdagentijd in onze tijd. 
Broeder Johan te Velde is sinds 10 jaar monnik in de 
Sint Willibrordsabdij. Daarvoor was hij 30 jaar als 
pastoor en vicaris actief in het bisdom Groningen-
Leeuwarden. Tevens heeft hij gewerkt in de 
liturgische toerusting voor parochianen en pastores. 
Hij is gepromoveerd op een proefschrift over de 
evaluatie van de liturgische hervormingen in de r.-k. 
kerk na het Tweede Vaticaans Concilie. 
De commissie Ontmoeting & Inspiratie van de HH. 
Paulus- en Ludgerparochie nodigt u van harte uit en 
wil u graag v.a. 19.15 uur met een kop koffie of thee 
welkom heten. De avond begint om 19.30 uur. 
 

Peter Müller 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Giften 
 
Deze keer een hele lijst aan binnengekomen giften! 
 
Via Ans Staring 2 giften van € 10,- waarvan 1 gift ter 
vrije besteding en 1 gift voor diaconie. Ook ontving zij 
nog € 10,- voor onderhoud van het orgel en € 25,- 
voor algemeen kerkenwerk, alsmede € 50,- t.b.v. het 
pastoraat. 
Via Anja Scholten-te Paske kwam vanuit de wijk Har-
reveld een gift ad € 40,- voor algemeen kerkenwerk. 
Frits van Lochem ontving € 10,- voor de albino ‘s in 
Kenia. 
Elfriede Meijer kreeg een gift van € 20,- voor de 
kerstpakketten. 
Truus de Bruin ontving 3 giften voor de diaconie van 
resp. € 10,-, € 15,- en € 20,-. 
Als dank voor de ontvangen kerstattentie ontving 
Trudy de Jongh € 15,- t.b.v. diaconie en € 20,- voor de 
kerkuitzendingen, eveneens voor de diaconie. 
Via Bernarda Roelofswaard kwam een gift ad € 10,- 
binnen voor de bloemendienst. 
Sjanie Kraaij ontving in totaal als waardering voor de 
kerstattenties € 20,-. 
Tot slot een aantal giften via ds. Hinkamp, t.w. een 
gift van € 50,- en één van € 100,- voor het algemeen 
kerkenwerk. En een gift van € 20,- via Gerrit Otten 
voor bloemen in de kerk. 
 
Alle gevers heel hartelijk dank! 
 
 
 
 
 

 
Open tafel 
 
Op 16 december hebben we heerlijk ge-
dineerd in een sfeervol versierde Johan-
neshof. Het was weer fijn en gezellig om 
elkaar te ontmoeten! 
 
Op 20 januari is de volgende Open tafel 
en op 17 februari de daaropvolgende. 
Graag tot ziens op een van/of beide data. 
 

Een warme groet, 
Joke en Annelies 

 

 
Verschijningsdata Op Weg 2023 
 
verschijnt:  inleveren kopij: 
week voor 5 mrt. maandag 20 feb. 
week voor 2 apr. maandag 20 mrt. 
week voor 7 mei maandag 24 apr. 
week voor 4 jun. maandag 22 mei 
week voor 2 jul. maandag 19 jun. 
week voor 3 sep. maandag 21 aug. 
week voor 1 okt. maandag 18 sep. 
week voor 5 nov. maandag 23 okt. 
week voor 3 dec. maandag 20 nov. 

 
De redactie 
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Christmas Carols 
 
Maandagavond 19 december, toen alle lichtjes in 
Lichtenvoorde (en dus ook in de Johanneskerk) waren 
ontstoken, was het tijd voor de 12e Christmas-Carols-
dienst. Deze keer met muzikale begeleiding van de 
Rainbowband. 
 

Onder leiding van Tonnie Weikamp werd een rond-
gang gemaakt langs allerlei prachtige binnen- en bui-
tenlandse kerstliederen. Dominee Hinkamp vertelde 
het kerstverhaal zoals beschreven in ‘Woord voor 
Woord’ van Karel Eykman. Na het spelen van ‘Stille 
Nacht’ vond Tonnie het een mooi moment voor het 
lied The First Noël. Dominee Hinkamp vroeg zich toen 
af wanneer dat kindeke dan geboren wordt? ‘Dat is 
toch pas volgende week op 25 december’, grapte 
Tonnie, tot groot vermaak van de bandleden die na-
tuurlijk allang doorhadden dat Tonnie per abuis een 
lied oversloeg! Toen iedereen was uitgelachen werd 
dan toch ‘Er is een Kindeke geboren op aard’’ ge-
speeld, gevolgd door The First Noël. Jao, now wal! 
 
Het tweede kerstvertelsel ging over hemelse muziek. 
Over de engelen die lang geleden speelden met de 
boerenkinderen in het zand. Alle engelen bespeelden 
een bepaald muziekinstrument, toevallig dezelfde 
soorten als de leden van de Rainbowband. Net als zij 
onder leiding van de opper-engel op trompet! 
Toen de mensen er meer en meer doorheen gingen 
praten (omdat sommigen nu eenmaal liever zichzelf 
horen spreken), moesten zij van God stoppen met de 
hemelse muziek. Zij knipten stuk voor stuk hun blad-
muziek in kleine stukjes en de snippers dwarrelden 
vanuit de hemel naar beneden. Diegenen die een 
snippertje wisten te bemachtigden, hielden dit zorg-
vuldig voor zichzelf en speelden telkens weer die éne 
noot van het snippertje bladmuziek. Dominee Hin-

kamp onderbouwde zijn verhaal met een paar imita-
ties van die tonen. Vooral het ‘PWEP’ leidde tot ge-
grinnik en gegiebel onder de preekstoel. Hoe dan 
ook, de mensen waren de muziek kwijtgeraakt en 
begonnen ruzie te maken wie nou toch het beste 
stukje bladmuziek te pakken had. Er was weinig he-
mels meer aan …  
 

In de kerstnacht, toen Jezus was 
geboren, klonk er voor het eerst 
sinds tijden weer hemelse mu-
ziek. Een kleine jongen op een 
trommel kreeg toen een prachtig 
idee! Hij verzamelde alle stukjes 
bladmuziek en bracht ze samen. 
Overal waar mensen met een 
goed hart hun ‘nootje’ bijdragen, 
klinkt tot op de dag van vandaag 
toch weer iets van die hemelse 
muziek. 
 
En zo speelde de Rainbowband 
weer verder, onder de leiding 
van de opper-engel op trompet.  
 
 

Tussendoor las dominee Hinkamp nog een mooi ge-
dicht voor van Coby Poelman-Duisterwinkel: In ons 
donker schijnt zijn licht. 
 
Het mooiste en indrukwekkendste muziekstuk van de 
avond was misschien toch wel het nummer Little 
Drummer Boy. ‘Wij hebben ook een klein drummer-
tje’, aldus Tonnie Weikamp, waarna Pim met een 
brede grijns vanachter zijn drumstel tevoorschijn 
kwam. Al snel werd er in de hele kerk meegeklapt en 
volgde er aan het einde een daverend en werkelijk 
welverdiend applaus. 
 
Nadien was er traditiegetrouw koffie, thee en warme 
chocolademelk met slagroom. Dan is het toch echt 
‘onmeundig’ balen dat, wanneer je na al het inspan-
nende drumwerk eindelijk in bezit van zo’n heerlijke 
dampende beker warme chocolademelk met een 
dikke toef slagroom, er geroepen wordt dat je taxi 
staat te wachten?! Ook dat is in de Johanneskerk 
geen enkel probleem. ‘Want’, zo zei dominee Hin-
kamp nog, ‘als het zich niet redt, komt het ook wel 
goed.’ Die chocolademelk zat dus razendsnel in een 
dikke kartonnen beker, zodat er zelfs in de taxi kon 
worden nagenoten met warme chocolademelk. 
 

Janette van Egten 
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Kerstviering 2022 met de PVG  

 
Nadat er enkele jaren wegens de corona-epidemie 
geen kerstvieringen konden worden gehouden, toog 
op woensdag 14 december jl. een 25-tal ouderen uit 
onze gemeente weer naar de Johanneshof. In een 
prachtig versierde ambiance (en met natuurlijk een 
mooie kerstboom) werden we verrast met een goed 
voorbereide invulling van deze middag. 
 
Ds. Hans Hinkamp, onze predikant, was deze keer 
weer bereid gevonden om de leiding op zich te ne-
men. De muzikale ondersteuning, met piano, was in 
de vertrouwde handen van Bas Tieltjes. 
Na de opening door voorzitster Truus de Bruijn ont-
stak ds. Hinkamp de kaars en sprak hij een openings-
gebed uit, waarin de hoop en het geloof werden uit-
gesproken dat het licht het zal winnen van de nacht. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Het eerste deel van de middag werd verder ingevuld 
door het zingen van enkele bekende kerstliederen. 
Ook een paar bij deze gelegenheid goed passende 
gedichten werden door PVG-leden voordragen. 
Na de pauze - waarin iedereen onder begeleiding van 
mooi pianospel - werd voorzien van koffie, thee en 
een lekkere versnapering, kreeg Hans Tornij het 
woord. Deel uitmakend van de commissie die de kon-
takten onderhoudt met onze zustergemeente Herold 
en goed bekend met de aldaar in het Duitse Ertsge-
bergte heersende gebruiken rond de kerstviering, kon 
hij veel vertellen over de Weihnachtspyramide. Deze 
vertelling paste goed in de reeks vertellingen die hij 
tijdens deze adventstijd ook in enkele kerkdiensten 
hield. 
De middag werd vervolgd met het door ds. Hans Hin-
kamp vertelde kerstverhaal ‘Een blad uit de hemel’, 
waarna het tweede deel werd afgesloten met het 
zingen van ‘Er is een roos ontloken’. 
 
 

 
Zoals gebruikelijk werd de middag afgesloten met 
een goed verzorgde koffietafel waarop veel lekkers 
stond om uit te kiezen. 
 
 
 
 

Aan het einde van deze mooie middag werden ds. 
Hans Hinkamp en pianist Bas Tieltjes hartelijk be-
dankt voor hun medewerking. Ook werden de PVG-
medewerksters die mee hebben geholpen om deze 
middag te doen slagen, door onze voorzitster harte-
lijk bedankt. De middag werd besloten met eenieder 
‘Wel thuis’ toe te wensen. 
 
Tot slot wensen wij vanaf deze plaats allen een goed 
en gezond 2023! 
 

A. Bosman-te Lindert, 
secretaris PVG 

 
 
 
 
 
 

Volgende PVG bijeenkomst: 
maandag 16 januari 

BINGO middag om 14.30 uur 
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   Woord uit de Regio - Rechtvaardigheid 
 
 
 
 

‘Waarom papa?’ 

12 jaar oud en voor het eerste naar de middelbare 

school. Op de oude fiets van mijn tante. Andere kin-

deren hadden een nieuwe of betere fiets. Ik kwam na 

de eerste dag uit school en vroeg aan mijn vader: 

‘Papa, het is niet eerlijk, ik heb een hele oude fiets.’ 

Mijn vader zei toen: ‘Kind, de wereld is niet altijd 

eerlijk en rechtvaardig.’ 

 

 
 

Het is toch niet de wereld die rechtvaardig is of niet. 

De schepping was toch goed. Het zijn de mensen die 

uitmaken hoe rechtvaardigheid kan heersen over de 

wereld. Toen ik ouder werd leerde ik dat rechtvaar-

digheid door de oude Grieken en de Christenen als 

deugd werd ingezet. In jouw leven moest je die vaar-

digheid ontwikkelen. 

In latere politieke theorieën werd rechtvaardigheid 

niet meer als persoonlijke levenshouding, maar als 

abstract grondbeginsel voor het politieke stelsel ge-

zien. Maar dat mag het voor ons als gelovige mensen 

zeker niet alleen zijn. 

 

Jezus zelf roept ons op. Hij vertelde, Hij luisterde, Hij 

handelde en ging de stilte zoeken in gebed om nieu-

we kracht. Hij riep ons op: ‘Wees er.’ Wij moeten 

aanwezig zijn met al onze vaardigheden om recht te 

doen aan mensen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

‘Papa waarom?’ Ook vandaag horen wij kinderstem-

men die dit vragen. Angstig, verdrietig, verloren, hul-

peloos. De beelden van de tv zijn veelzeggend, maar 

ook het kind bij ons in de straat om de hoek. ‘Wat 

kan ik nou in mijn eentje doen?’ Ook zo’n uitdrukking 

die ons zo maar kan ontslaan van de plicht om het 

recht te doen. 

Maar dan zie ik dat kleine kind van Bethlehem. Hij 

begon ook alleen, kansarm zouden wij zeggen. 

 

En hoe is het gegaan? Door alle momenten van het 

leven heen: bejubeld, veracht, bewonderd, gevolgd. 

Met Hem kregen wij een nieuwe toekomst. 

Wij zijn geen Jezus, maar wel mensen die iets kun-

nen. Allemaal hebben wij vaardigheden, en wij wor-

den uitgedaagd, een leven lang, om daarmee recht te 

doen. 

 

 

 

 

 

 
 

Mia Tankink, 

emeritus pastoraal 

werker Maria Laetitia-

parochie 

 

 
 
 
 
 
 

Reageren? pastor.mtankink@gmail.com 

mailto:pastor.mtankink@gmail.com


15 

 

 

Het volgende nummer . . .   

 

voor de maand maart 2023 komt uit in de week voor 
zondag 5 maart 2023.  
Kopij moet uiterlijk maandag 20 februari 2023 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  
 
Wijkouderling/coördinator    telefoonnummer 
1.   Mevr. G. Boschman   37 35 59 
       Mevr. I. Hulshof   06-31 76 92 79 
2.   Mevr. E. Meijer  48 28 54 
3.   Mevr. D. Schepers  48 77 23 
      Mevr. A. Staring   37 96 98 
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. E. Tornij   37 96 91 
11. Mevr. W. ten Barge   37 31 97 
12. Mevr. J. Rouwhorst  37 36 62 
 
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 | johanneshofbeheer@gmail.com 

 

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 

mailto:hans@hinkamp.info
mailto:info@pkn-lichtenvoorde.nl
mailto:johanneshof@pkn-lichtenvoorde.nl
mailto:johanneshofbeheer@gmail.com
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 
 
 

zondag 22 januari  
10.00 uur ds. J.J. Hinkamp  
AKZ-dienst, TOP2000 
aanvullende collecte: onkosten AKZ-diensten 
 

zondag 29 januari 
10.00 uur ds. F. van Keulen 
aanvullende collecte: jeugdwerk 
 

zondag 5 februari  
10.00 uur ds. W.M. van Loon, Doetinchem 
aanvullende collecte: KIA, werelddiaconaat 
 

zondag 12 februari  
10.00 uur ds. J.J. Hinkamp 
AKZ-dienst, Weet je noG 
aanvullende collecte: onkosten AKZ-diensten 
 

zondag 19 februari  
10.00 uur ds. J.J. Hinkamp 
Heilig Avondmaal 
aanvullende collecte: KIA, noodhulp 
 

zondag 26 februari  
10.00 uur ds. J.J. Hinkamp 
1e zondag in de veertigdagentijd 
aanvullende collecte: energie  
 

zondag 5 maart 
10.00 uur ds. J.J. Hinkamp 
2e zondag in de veertigdagentijd 
aanvullende collecte: KIA, zending 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
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/

