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Protestantse Gemeente
Rijnwaarden

Informatie
Protestantse Gemeente van Rijnwaarden
Postadres

: Markt 15, 6915 AH, Lobith

Scriba

: Mevr. T. Edink, Dahliastraat 14,
6915 SV, Lobith
tel: 0316-543691
email: m.edink@upcmail.nl

Predikant

: ds. E. Roth tel: 0314-661814 of
mobiel 06-13599193
email eliseroth@kpnmail.nl

Contactadres
: Dhr. Roel Breure 0316-542818 / 06-10555145
voor rouwdiensten
Dhr. Pieter v Dijk 0316-543022 / 06-10290713

Kerkgebouwen

: Aerdt, Kerkweg 26, 6913 AK
Lobith, Markt 15, 6915 AH

Verenigingsgebouw : De Ontmoeting
Markt 15, 6915 AH Lobith, tel: 0316-541282

Bankrelaties

: Protestantse gemeente van Rijnwaarden
Rabobank 32.79.22.788
Diaconie
ABN-Amro Bank 53.43.11.822
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Kerkdiensten
zondag 02 februari
10:00
Voorganger
Ds. Boomsma uit Westervoort
Ouderling
R. Breure
Diaken
D. Koolmees
Organist
H. Scholing
Autodienst
M. Tomberg

Lobith
026-3115897
0316-542818
0316-543632
0316-248005
0316-541855

zaterdag 08 februari
10:00
Voorganger
Ds. Roth uit 's Heerenberg
Ouderling
P. Jac van Dijk
Diaken
Organist
R. Zagema

Lobede
0314-661814
0316-543022

zondag 09 februari
10:00
Voorganger
Ds. Roth uit 's Heerenberg
L. Hensen
Ouderling
Diaken
C. Slagmeulen
Organist
H. Scholing
A. de Vries
Autodienst

Lobith
0314-661814
0316-248047
06-22973375
0316-248005
0316-542170

zondag 16 februari
10:00
Voorganger
Ds.Goldschmeding / Hoog-Keppel
Ouderling
A. de Vries
Diaken
D. Slagmeulen
Organist
G. de Rijder
Autodienst
Hinno Willems

Lobith
0314-381157
0316-542170
06-22973375
0316-543492
0316-542435

zondag 23 februari
10:00
Voorganger
Ds. Bennik uit Arnhem
Ouderling
R. Breure
D. Koolmees
Diaken
Organist
M. Prösch
Autodienst
I. Breure

Lobith
026-3646749
0316-542818
0316-543632
0316-543483
0316-542818

0316-542527
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zondag 02 maart
Voorganger
Ouderling
Diaken
Organist
Autodienst

10:00
Ds. Zemmelink uit Aalten
P. Jac van Dijk
C. Slagmeulen
G. de Rijder
P. Jac van Dijk

zaterdag 08 maart
10:00
Voorganger
Mw. Westera uit Lobith
L. Hensen
Ouderling
Diaken
Organist
H. Scholing

Lobith
0543-475525
0316-543022
06-22973375
0316-543492
0316-543022
Lobede
0316-540587
0316-248047
0316-248005

Bericht van Ds. Elise Roth
Terug in de schoolbanken!
Alle predikanten van de Protestantse Kerk in Nederland krijgen in de eerste jaren van hun ambt een mentor toegewezen, daarop volgt de verplichte nascholing.
Deze nascholing vraagt de kerk van haar predikanten en vormt als zodanig
een kerkordelijk vastgelegd onderdeel van de vorming van predikanten.
De nascholing wordt verzorgd door het Protestants Theologisch Seminarium. De cursus bestaat uit zeven driedaagse bijeenkomsten.
Concreet ben ik ongeveer eens in de twee maanden van maandagochtend
tot en met woensdagmiddag intern op Hydepark te Doorn. Gedurende
deze dagen mag ik niet in de gemeente werken. Bij dringende zaken
neemt u contact op met onze scriba Tiny Edink.
Ik zal een korte schets geven van de eerste bijeenkomst die in januari is
geweest. In totaal zijn we met 27 predikanten, die opgedeeld zijn in 3
leergroepen met elk een eigen begeleider (docent van het Seminarium).
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Het thema was: hoe sta je als predikant in je werk.
Op de maandagochtend beginnen we in de kapel van Hydepark met de
viering van de maaltijd van de Heer. Na een gezamenlijke start, waarin
ieder zich kort voorstelt en alle huishoudelijke mededelingen worden gegeven, eten we gezamenlijk. De middag staat in het teken van de bespreking van de al eerder ingeleverde werkverslagen van alle deelnemers uit
de eigen groep. Voor ieder is een uur beschikbaar. Het is de bedoeling
dat je aangeeft hoe alles in je gemeente gaat, hoe je er zelf in staat en wat
je graag zou willen leren. De avond is in de kapel waar we onder leiding
van een kerkmusicus heel veel zingen. Om kwart voor tien is het avondgebed en daarna ben je vrij.
Dinsdagochtend begint na het ontbijt met een kapeldienst, daarna is er
een bijbelstudie en gaan we verder met het bespreken van werkverslagen
dit gaat met een pauze de gehele middag door. `s avonds hebben we gesprekken over predikant zijn en het vieren van de maaltijd van de Heer.
Vooral in deze gesprekken merk je hoe breed de Protestantse Kerk van
Nederland is, van de gereformeerde bond tot Luthers. U zult niet verrast
zijn dat dit levendige discussies oplevert. De dag wordt afgesloten met het
avondgebed in de kapel. Fijn dat een aantal collega`s perfect orgel speelt,
dat zingt toch wel prettiger dan à capella.
Woensdag is net zo ingedeeld als de dinsdag, alleen eindigt de dag met de
kapeldienst `s middags waarna ieder naar huis gaat.
Het is een nuttige, enerverende en zeker zeer intensieve bijeenkomst geweest. Want er wordt over werk gesproken, maar het werk van een predikant kun je niet los zien van je persoon. Dus als je het over je werk hebt
heb je het ook over jezelf. Je bent immers altijd dominee.
Met een vriendelijke groet,
Ds Elise Roth Wijnands
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Gemeenteberichten
Kerkbalans 2014
De brieven voor de Aktie kerkbalans komen er aan en mogelijk liggen de
eersten reeds in de brievenbus.
Er is een kleine vertraging opgetreden maar dat hebben we inmiddels weten te verhelpen.
Bij de aanbiedingsbrief treft u de begroting aan die uitgaat van de verwachte inkomsten en uitgaven voor het jaar 2014.
Ook treft u een antwoordstrook aan met retourenvelop. Graag zien wij
deze binnenkort weer terug in de brievenbus van de kerk.
Er is ook een deel bij die voor uw eigen administratie is, hierop kunt u
aangeven wat is toegezegd voor de kerkbalans.
Wij hopen dat u welwillende bent in het toezeggen cq geven van geld
voor het belangrijke kerkenwerk van onze Protestante Gemeente.
Vriendelijke groet
de kerkrentmeesters Roel en Pieter
Gemeenteavond 16 januari 2014
Op deze avond waren 33 gemeenteleden aanwezig, er waren 4 afmeldingen.
De voorzitter heette de aanwezigen welkom en gaf aan wat de bedoeling
van deze avond zou zijn.
Hierna was er een korte inleiding door ds. Elise Roth.
In de uitnodiging waren de plannen van de comm. Aerdt al duidelijk omschreven, en mevr. Stoni Scheurer gaf een duidelijke uitleg over de werkzaamheden van de commissie en hoe men uiteindelijk tot een voorstel
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gekomen is en op 31 oktober 2013 is de voorkeur voor het lokale plan uitgesproken.
Bij het andere plan zou het gebouw worden overgedragen aan de Stichting Oude Gelderse Kerken.
In beide plannen is de doel het kerkgebouw voor de bevolking te behouden en moet er een stichting van vrijwilligers opgericht worden om het
gebouw te gaan exploiteren.
Door de aanwezigen werden vragen gesteld mbt tot deze plannen, deze
werden duidelijk beantwoord.
Heel duidelijk kwam naar voren dat bij beide plannen de kerkelijke gemeente na overdracht geen zeggenschap over het gebouw meer heeft, en
de stichting hier verantwoordelijk voor wordt.
Wel blijft het mogelijk om, in overleg, kerkdiensten te houden.
De begraafplaats wordt buiten de overdracht gehouden.
Na de pauze zijn er briefjes uitgedeeld waarop men de persoonlijke voorkeur bekend kon maken.
Na telling bleek dat die uitging naar Lokaal Plan.
Deze uitslag zal besproken worden op de kerkenraadsvergadering van 23
januari.
Bij de rondvraag werd gevraagd naar openbaarheid over het financiële
beleid van beheer en diaconie.
Dit zal door de kerkenraad opgepakt worden.
Mevr. Janny Schmidts sloot de avond af met een gedicht over “Het Onze
Vader”
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Verslag kerkenraad 23 januari 2014
Pastoraat
Mevr. Tannetje Westera heeft aangegeven dat ze per 1 februari wil stoppen als ouderling, haar ambtstermijn zit erop. De kerkenraad bedankt
haar voor het werk dat ze gedaan heeft en is blij dat ze nog wel de diensten in Lobede zal blijven leiden.
Tevens heeft mevr. Anna de Vries gemeld dat haar termijn afloopt op 1
juni a.s. en zij dan ook stopt.
Het pastoraat heeft dus nu 2 vacatures, en de kerkenraad vraagt dus dringend nieuwe ambtsdragers.
Het oppasschema zal nog een keer duidelijk uitgelegd worden (elders in
Kerknieuws vindt u hierover een bijdrage)
Kerkrentmeesters
Op de agenda staat de besluitvorming over de kerk in Aerdt.
In de stemming blijkt dat de leden van de kerkenraad het voorstel van de
commissie Aerdt overnemen en er wordt de voorkeur uitgesproken voor
Plan Lokaal.
De voorzitter zal de personen hierachter benaderen.
Wel wordt er duidelijk vermeld dat PKN nog toestemming moet geven.
Moderamen
Op 13 maart is er een kerkvisitatie door PKN, gemeenteleden krijgen dan
ook gelegenheid met de leden van de visitatiecommissie te spreken.
Tijd zal in Kerknieuws van maart vermeldt worden, maar u kunt dus nu al
deze datum noteren.
Namens de kerkenraad
Tiny Edink, scriba
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Nieuws van Shehata
De Oliebollen waren dit jaar wederom van een uitzonderlijke kwaliteit,
veel lovende woorden van gemeenteleden en niet gemeenteleden.
Veel vrijwilligers hebben dit mogelijk gemaakt, allemaal heel hartelijk bedankt voor jullie geleverde inzet en prestatie.
We zijn er trots op dat we deze klus wederom gezamenlijk hebben kunnen klaren.
Titus en de weeskinderen kunnen we door de opbrengst van dit jaar (ruim
1800 euro) voorzien van de nodige middelen om het bestaan dagelijks
goed te ondersteunen, het geld komt zeker goed terecht.
De Diaconie heeft ook dit jaar de kosten van de ingrediënten op zich genomen, we zijn ze daar enorm dankbaar voor.
Weet u het nog ! in oktober gaan we een bazaar houden in en rond de
kerk te Lobith, we starten binnenkort met het ophalen van spullen die u
ons wilt schenken voor deze bazaar.
In het boekje dat u bij het kerknieuws heeft ontvangen in december staan
achterin de telefoonnummers en ons email adres.
Hier kunt u opgeven waar we, en op welke dag we uw spullen kunnen ophalen.
Laat even uw telefoonnummer achter in de mail, dan bellen wij u voor het
maken van een afspraak over dag en tijdstip.
Met vriendelijke groeten,
Bestuur van Stichting Shehata.
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Christelijke dames vereniging
De eerste bijeenkomst in het nieuwe jaar is alweer voorbij.
Soms zit ik wel eens te denken van, wat gaat de tijd snel.
Wat gaat dit jaar ons weer brengen.
Daarom willen de dames eenieder ook een gezond 2014 wensen.
Om terug te gaan naar de avond die wij op 14 januari hadden, deze avond
stond in het teken van Tanzania door een film en dia’s te laten zien.
We zagen dat er een forse vooruitgang is geboekt door toedoen van de
binnengekomen geldbedragen.
Henk Stolk, die deze avond was uitgenodigd, legde ons uit waar het was
en waar er gebouwd wordt maar er moet nog heel veel gebeuren .
En maar hopen dat dit werk in de komende tijd voortgezet kan worden.
Deze avond werd verzorgd door mevr Bolt, de Groot en mevr de Vries.
Nieske
Oppas nodig ?
De regeling voor de oppas is om praktische redenen wat aangepast en
hierbij dan voor de duidelijkheid nogmaals hoe het een ander werkt.
Als onze eigen dominee Elise Roth voorgaat is er altijd oppas, indien niet
dan dient men zelf contact op te nemen met de oppasmeisjes.
Dit zijn: Alice en Paula Reynen tel nr. 06-18592567
Juliette van de Molen juulmolen@live.nl
Rebecca Brouwer
r.brouwer.student@liemerscollege.nl
Vanzelfsprekend is het verstandig enkele dagen van te voren contact op
te nemen als u oppas nodig heeft.
Pastoraat
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Collecte Kerstnachtdienst
De collecte van de Kerstnachtdienst op dinsdag 24 december jl heeft ruim
€ 240 opgebracht!
Onze dank hiervoor is dan ook groot!
Wij zullen dit bedrag zo snel als mogelijk is, over maken naar de Stichting
Max Maakt Mogelijk, t.a.v. het Waterproject in het ziekenhuis te Floresti...
HARTELIJK BEDANKT !!
De Warme Deken
In onze gemeente is al enige jaren een werkgroep actief die “de Warme
Deken”wordt genoemd. Doel hiervan is in eerste plaats de contacten met
alle gemeenteleden te onderhouden speciaal in gevallen waarbij mensen
mogelijkerwijs door omstandigheden wat meer aandacht verdienen en bij
gemeenteleden die niet geregeld in de kerk aanwezig te zijn.Een groot
aantal vrijwilligers leggen bezoeken af bij deze leden.
Om nu het adressenbestand en de wijkindeling eens even te goed duidelijk te krijgen organiseren wij een gezellige avond voor de contactpersonen waarbij wij vragen om alle gegevens en adressen die u heeft en/of
bezoekt mee te nemen. Ook zijn leden welkom die ook als contactpersoon
hun bijdrage willen leveren.
En als u maar een klein aantal als bezoekadres wilt hebben of b.v. alleen
bij u in de buurt dan kunnen we bekijken of we dit kunnen indelen.
De avond is donderdag 13 februari in “De Ontmoeting”
Wij zien u graag in grote getalen tegemoet !
Met vriendelijke groet,
Het Pastoraat
Anna de Vries
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Inloopmiddag
Hierbij wordt U weer uitgenodigd voor de inloopmiddag.
En deze zal worden gehouden zoals altijd de derde woensdag van de
maand.
Mocht dit echter niet doorgaan, dan krijgt U hierover bericht.
Dus we hopen U allen weer te zien op woensdag 19 februari aanvang
14.30 uur in de Ontmoeting.
Ook U die nog nooit bent geweest en U bent ouder dan 60 jaar, dan bent
U ook van harte welkom!
Met vriendelijke groet
Leis Tomberg
Thomasviering
In 2014 zullen er een drietal Thomasvieringen plaatsvinden.
De eerste viering van dit seizoen op zaterdag 15 februari a.s. heeft als thema “Harmonie”.
Middels teksten, muziek en liederen willen we in deze viering nadenken
over de omgang met elkaar, de natuur en onze omgeving. Hoe worden
we geïnspireerd om in harmonie met elkaar te leven? Hoe vinden we de
zo nodige balans in ons leven?
De viering is voorbereid door de werkgroep Thomasvieringen De Liemers
in samenwerking met enkele leden van de werkgroep geloofsbelevenissen
uit Didam. Deze werkgroep van het koor Different Generations verzorgt
ieder jaar een aantal zogenaamde “geloofsbelevenissen”. Dit zijn vieringen waarin wordt afgeweken van de traditionele liturgie. De Thomasviering rond het thema Harmonie zal in een enigszins aangepaste vorm op
zaterdag 8 maart om 19.00 uur ook worden gehouden in de Mariakerk te
Didam.
12

Aan deze viering wordt medewerking verleend door het koor Different
Generations uit Didam o.l.v. Ceciel Blaauw.
Thomasvieringen kenmerken zich door eenvoud, verwondering, stilte en
spiritualiteit. De vieringen zijn laagdrempelig en ook zeker geschikt voor
jongeren.
De vieringen zijn gericht op belangstellenden uit De Liemers en wijde omtrek.
Wees welkom, voor de eerste of de zoveelste keer!
Het wordt vast weer een inspirerende viering.
Kerk en Geloof
Op donderdagavond 6 februari 2014 willen we met U de film “5 Broken
Cameras” delen.
Een indringend en persoonlijk portret van een Palestijns dorp in verzet
tegen de oprukkende Joodse nederzettingen, vastgelegd door een inwoner, een boer die bij de geboorte van zijn 4e zoon een camera krijgt. Met
die eerste camera filmde hij ook hoe bulldozers zijn olijfbomen uit de
grond trokken en hoe de beruchte scheidingsmuur op zijn land werd gebouwd.
Het verzet groeit....., spanningen lopen op …..
Vanaf 19.15 uur bent U/jij welkom in de Ontmoeting voor een kopje koffie
of thee. Aanvang film 19.30 uur.
Na vertoning van de film is er gelegenheid om van gedachten te wisselen
onder het genot van een drankje.
Iedereen is van harte welkom!
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Activiteitenagenda
06-02-14

Filmavond 5 Broken cameras

19.30

De Ontmoeting

11-02-14

Vrouwenvereniging

19.30

De Ontmoeting

13-02-14

Warme Deken

19.30

De Ontmoeting

19-02-14

Inloopmiddag

14.30

De Ontmoeting

Uw kopij voor de uitgave van kerknieuws zie ik graag
tegemoet voor donderdag 27 februari 2014
Kerknieuws verschijnt elke 1e week van de maand.
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PROTESTANTSE GEMEENTE VAN RIJNWAARDEN
Moderamen kerkenraad
R. Breure
T. Edink
L. Hensen
D. Koolmees

- kerkrentmeester - voorzitter
roelbreure@hetnet.nl
- ouderling - scriba
m.edink@upcmail.nl
- ouderling - pastoraat
info@lieshensen.nl
- diaken
dp.koolmees@upcmail.nl

(0316) 542818
(0316) 543691
(0316) 248047
(0316) 543632

Leden kerkenraad
P. Jac. Van Dijk

Vacature

- ouderling—kerkrentmeester
pieter.jac.marian@gmail.com
- diaken
- diaken
- diaken
- ouderling - pastoraat
vriesha@tiscali.nl
- ouderling - pastoraat

A. Bolt
I. Breure
G.B. Gerritsen
H. Achterkamp

-

D. Koolmees
C. Slagmeulen
D. Slagmeulen
A. de Vries

Kosters
koster Lobith
koster Lobith
koster Aerdt
koster Aerdt

(0316) 543022
(0316) 543632
(06) 22973375
(06) 22973375
(0316) 542170

(0316)
(0316)
(0316)
(0316)

541740
542818
527481
341939

Ledenadministratie
M. Prösch

(0316) 543483

COLOFON
Eindredactie
Redactieadres
E-mail adres
Internet

:
:
:
:

Janine Hendriks
Dorpsdijk 44, 6915 AE, Lobith
kerknieuws@pkn-rijnwaarden.nl
www.pkn-rijnwaarden.nl

(0316) 543421

Druk

: Lanke-Koggel Dupliceerwerk Didam (0316) 229151
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