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Uitgave februari

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 NL23RABO0327922788
Diaconie
ABN-Amro Bank NL78ABNA0534311822
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Kerkdiensten
zondag 01 februari
10:00
Voorganger
Ds. ter Avest uit Arnhem
A. de Vries
Ouderling
Diaken
H. van Bragt
Organist
H. Scholing
Autodienst
P. Jac van Dijk

Lobith
026-8402838
0316-542170
0316-241748
0316-248005
0316-543022

zondag 08 februari
10:00
Voorganger
Ds. den Besten uit Zevenaar
Ouderling
L. Hensen
Diaken
D. Koolmees
Organist
G. de Rijder
Autodienst
T. Edink

Lobith
0316-526683
0316-248047
0316-543632
0316-543492
0316-543691

zaterdag 14 februari
10:00
Voorganger
Ds. den Besten uit Zevenaar
P. Jac van Dijk
Ouderling
Diaken
Organist
M. Prösch

Lobede
0316-526683
0316-543022

zondag 15 februari
10:00
Voorganger
Ds. Grandia uit Doesburg
Ouderling
A. de Vries
Diaken
H. van Bragt
Organist
H. Scholing
Autodienst
H. van der Molen

Lobith
0313-618852
0316-542170
0316-241748
0316-248005
0316-543009

0316-543483
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zondag 22 februari
10:00
Voorganger
Br. Peters uit Barneveld
Ouderling
P. Jac van Dijk
Diaken
D. Koolmees
Organist
M. Prösch
Autodienst
M. Prösch

Lobith
0342-491990
0316-543022
0316-543632
0316-543483
0316-543483

zondag 01 maart
Voorganger
Ouderling
Diaken
Organist
Autodienst

Lobith
0316-263739
0316-248047
0316-241748
0316-543492
0316-248005
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10:00
Ds. Dijk uit Duiven
L. Hensen
H. van Bragt
G. de Rijder
H. Scholing

Bericht van Ds. Roth
Op vrijdag 23 januari staat in dagblad Trouw een groot artikel over de
Franse componist César Franck. Vooral bij orgelliefhebbers een bekende
naam. Bij de tekst staat een foto van een wit marmeren standbeeld dat in
een park in Parijs staat (zie pagina 4). Het stelt de componist voor, zittend
achter het orgelklavier. Als we naar zijn gezicht kijken, zien we dat hij diep
in gedachten is verzonken. Boven hem is een engel met uitgespreide vleugels afgebeeld, de vleugels zijn zo groot dat ze het hele tafereel lijken te
beschermen. De muziek die Franck componeerde wordt dan ook wel eens
'hemels' genoemd.
Tijdens het lezen van het artikel moest ik denken aan ons kerkorgel. Als
we in de kerk zitten, dalen de klanken op ons neer. Als een warme deken.
Ik ben blij dat ik op Eerste Kerstdag weer even die klanken kon horen!
Zoals tijdens de nieuwjaarsbijeenkomst al is gezegd, mag ik heel voorzichtig mijn werk weer oppakken. U zult me dan ook af en toe weer eens hier
of daar zien.
Ik ben heel dankbaar dat ik vanuit de kerkenraad alle steun krijg om de
tijd te nemen voor mijn herstel. Zoals bekend wil ik gauw weer alles doen,
maar dat kan nu natuurlijk nog niet. De kerkenraadsleden passen goed op
me door mij af en toe een beetje af te remmen!
Tot ziens!
En een hartelijke groet,
Ds Elise Roth-Wijnands
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In Memoriam
Marretje Arendina van Dijk van Drie
*14 mei 1938
†27 december 2015
Marry van Dijk van Drie, woonde aan de Ringoven 20 te Tolkamer, behoorde tot onze kerk, maar helaas, slechts weinigen kenden haar echt. Via
de ”warme deken” werd contact onderhouden met de familie de Jong die
toevallig ook nog naast een zoon van van Marry wonen.
Mogelijk herinneren gemeenteleden nog de fietsenwinkel in Zevenaar
met de naam Wout van Dijk. Daar heeft zij met haar man tot circa 15 jaar
geleden een winkel gedreven.
Op zaterdag na de kerst kwam het bericht binnen dat Marry toch nog vrij
plotseling was overleden. Voor de kerst was er nog contact met de familie
de Jong en van hen begrepen wij dat de laatste dagen de gezondheid van
haar erg achteruit ging.
Mevrouw van Dijk van Drie laat haar man Wouter achter en vierzonen
met hun gezinnen.
Er werd prijs gesteld op een uitvaartdienst vanuit de kerk en
dominee den Besten heeft het contact gelegd met de familie. Daar trof hij
verschillende familieleden aan en daaruit bleek dat er een goed geloofsgevoel was, ook al kwamen ze niet in de kerk, geloven kan je immers overal.
Samen met de predikant werd de uitvaartdienst voorbereid voor
vrijdag 2 januari 2015. Ik mocht in deze dienst de ouderling van dienst
zijn. Er werden fantastische liederen gezongen. Zo was het eerste lied
“Wat God doet, dat is welgedaan, zijn wil is wijs en heilig” en als laatste
lied “U zij de Glorie , opgestane Heer.” Ja zing dat maar eens in een uitvaartdienst van je echtgenote, moeder, oma, of zus. Echt niet makkelijk!
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Kleindochters hebben in de dienst over hun band met oma mogen spreken. Dat dit echt heel moeilijk is begrijpen we maar al te goed.
Na de kerkdienst hebben we Marry van Dijk van Drie mogen begeleiden
naar haar laatste rustplaats op “ de Hove”. Velen stonden rondom het geopende graf en wij hopen dat de familie van Dijk hier toch veel steun aan
gehad heeft.
De moeilijkste tijd gaat misschien nog wel komen, en we vragen u, om de
familie te gedenken.
Wij wensen allen die haar kenden veel sterkte en steun toe met dit gemis.
Pieter van Dijk,
Namens de Protestantse Gemeente Rijnwaarden
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In Memoriam
Maria Hendrina de Bruin Janssen
*1 april 1931
†9 januari 2015

Mevrouw Maria de Bruin , zoals velen haar kenden werd aan de andere
zijde van de landsgrens in Elten geboren. Dochter van een zaken gezin
waar goed aangepoot moest worden.
Zij ontmoette in haar jeugd de man van haar leven, de 10 jaar oudere
Johannes de Bruin met wie zij in 1950 huwde.
Zij maakte mee dat het Duitse Elten Nederland werd om later weer Duits
te worden. In 1950 gaven ze elkaar het ja woord in Lobith. Samen hebben
ze 4 kinderen gekregen waarvan zij er helaas van twee afscheid moest nemen door overlijden.
Ongeveer 3,5 jaar geleden overleed haar man en werd zij weduwe. Maria
heeft dus erg veel te verwerken gekregen en moet daar erg onder geleden hebben maar zoals dominee ter Avest in de uitvaartdienst op
15 januari in de Lobithse kerk zei dat ze dat grote verdriet in een laatje
had opgeborgen, en toch wilde genieten van alles wat ze nog wel had.
Nog twee kinderen, schoonkinderen en veel kleinkinderen.
En die kleinkinderen droeg ze een warm hart toe en wist ze aan zich te
binden. Zo is een kleinzoon werkzaam bij Defensie en had zijn buitengewone uniform aan op de uitvaart van oma. Een stoer gezicht om zo’n jonge man zijn oma eer te zien bewijzen. Oma heeft dat zo gewild kreeg ik
van hem te horen.
Oma hield van lekker eten en dat was te merken bij de koffietafel in het
crematorium te Doetinchem. Heerlijke soep zo als alleen Maria deze kon
maken. Ze hebben het daar proberen na te maken en dat is hun aardig
gelukt.
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Maria zorgde voor de plantjes, de vogels en de vele poezen in haar omgeving. Voor de liefste poes wordt nog een nieuw baasje gezocht, vertelde
een kleindochter in het crematorium.
Maria de Bruin was een gezellige vrouw die regelmatig bezoek kreeg van
andere kerkleden.
We zullen haar missen en wensen allen veel sterkte toe in het verlies van
deze moeder, oma, buurvrouw, tante en gemeentelid van onze kerk.
Wij wensen allen die haar kenden veel sterkte en steun toe met dit gemis.
Pieter van Dijk,
Namens de Protestantse Gemeente Rijnwaarden
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Gemeenteberichten
De brieven voor de Aktie Kerkbalans zijn onderweg en bij velen is deze
inmiddels aangekomen. Het is een bekende brief met het verzoek ons een
toezegging te doen wat u in het jaar 2015 voor de kerk overheeft. Uit de
media moeten we opmaken dat er nog slechts 17% gelovigen zijn en dat is
toch wel bitter weinig. Wij hopen en verwachten echter dat de toezeggingen wel een hoger percentage laten zien en zijn dan ook erg benieuwd
wat u er dit jaar voor overheeft.
De eerste reacties zijn al binnen gekomen en daar zijn we als kerkgemeenschap heel blij mee.
Er zijn ook al gemeenteleden welke direct het hele bedrag op de bankrekening van de kerk hebben overgemaakt maar die helaas dan achterwege
laten het toezeggingsformulier aan ons terug te zenden. Voor de boekhouding is dat makkelijker als we dat papier wel hebben. We hebben lang
niet van iedereen uw eventuele e-mailadres. Via dit e-mailadres kunnen
we u gerichter informeren. In kleine kring wordt het al gebruikt en met
name de ouderlingen zijn er heel erg blij mee.
IBANrekening is NL23RABO 032.79.22.788 tnv Protestante Gemeente
Rijnwaarden.
Mocht u de brief nog niet ontvangen hebben dan komt deze zeker binnen
enkele dagen en wij hopen die weer ingevuld terug te mogen ontvangen.
Op dit moment missen we nog heel veel toezeggingen, en we vragen u
om dit zo spoedig mogelijk te willen doen, zodat we de stand van zaken
kunnen opmaken voor het lopende jaar 2015.
Collectebonnen
U heeft allemaal vast al eerder gehoord en gezien dat er verschillende gekleurde papiertjes in de collectezakken zitten. Dat zijn collectebonnen
die gekocht kunnen worden per vel van 24 stuks. Het gebruik neemt
langzamerhand toe en daar zijn we blij mee.
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Het voordeel is dat u de betaling ervan via de bank kunt doen, en dus een
keurig overzicht heeft, hoeveel u geeft om bijvoorbeeld te gebruiken bij
de belastingaangifte (als u een bepaald bedrag van uw inkomen schenkt
dan mag dit worden verrekend met uw belastbaar inkomen).
Makkelijk voor u maar ook voor de kerk. Contant geld halen bij de bank is
soms wat lastig en kan geld kosten maar, wij als kerk, moeten het weer
terug brengen naar de bank, en ook dat kost geld. Bovendien nooit meer
zoeken naar klein geld. Een gezamenlijk belang als er dus bonnen worden
gebruikt.
We hebben bonnen van 50 eurocent, per vel dus € 12,00 , 75 eurocent,
per vel dus € 18,00 en van 1 euro welk vel € 24,00 kost.
Denkt u er gewoon eens over na en als u besluit om ze te willen proberen,
schiet dan Pieter van Dijk even aan, die regelt het voor ons. Kan gewoon
op zondagmorgen na de kerkdienst.
Kerkhof Aerdt
Bij een bezoek aan het kerkhof in Aerdt kunt u zien ,dat er naast de graven, ook de mogelijkheid is om een urn te plaatsen in de twee daarvoor
bestemde blokken. In het verleden is er ook al eens een urn bijgezet in
een gewoon graf.
In november is het eerste urnengraf in gebruik genomen, wat weer een
nieuwe mogelijkheid is op de begraafplaats. Er was bij de herinrichting
van de begraafplaats al rekening meegehouden dat dit in de toekomst
mogelijk zou kunnen zijn. Er werd nog geen gebruik van gemaakt, maar dit
is onlangs veranderd. Het positieve voordeel van een urnengraf is dat de
familie nu toch nog een eigen plekje heeft om hun dierbare een bezoekje
te brengen, eventueel een bloemetje neer te leggen en even stil te staan
en de overledene te herdenken. De familie die voor deze mogelijkheid
heeft gekozen, was er in elk geval erg blij mee om op deze manier afscheid te kunnen nemen.
Vraagt u gerust naar de mogelijkheden bij Pieter van Dijk en hij zal u zeker
informeren.
De kerkrentmeesters
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Passietocht in Doetinchem
Op de dinsdagavond in de Stille Week, op 31 maart 2015 om half 8, zal in
Doetinchem een passietocht gehouden worden door de stad, geinspireerd
door The Passion.
Het initiatief voor dit evenement komt van de Muziekschool Oost- Gelderland, die de Protestantse Gemeente Doetinchem als partner benaderd
heeft om dit samen te organiseren.
Er wordt een kruis door de stad gedragen geflankeerd door fakkels. Het
startpunt van de tocht is op de trappen voor het stadhuis. De stoet gaat
via twee podia in de Catharinakerk en de Baptistenkapel naar de tuin bij
hotel Ruimzicht.
Een groot projectkoor zal passende muziek ten gehore brengen, naast
kleinere groepen muzikanten en solisten. Voor dit koor zijn nog een aantal
tenoren nodig. Voor de andere zangstemmen zijn er inmiddels voldoende
aanmeldingen.
Gerepeteerd wordt op 5 woensdagavonden vanaf 25 februari om half 8 in
de Catharinakerk onder leiding van de muziekdocenten Anna Marie Krijgsman en Hein de Jong.
Informatie over het repertoire en opgave bij passietochtdoetinchem@kpnmail.nl
Ds. Ina Veldhuizen zal als verteller optreden. Iedereen die dit mee wil maken is van harte welkom in Doetinchem!
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Vrouwenvereniging "Met Elkaar Voor Elkaar"

Onze eerste bijeenkomst van het nieuwe jaar werd gehouden op dinsdag
13 januari.
Allereerst hebben we stil gestaan bij het overlijden van ons lid
mevr. Maria de Bruin.
Op deze eerste bijeenkomst van dit jaar hadden we onze jaarlijkse ledenvergadering, met aansluitend de jaarlijkse bingo.
Het was een gezellige avond, waarin we weer samen de avonden van de
komende maanden hebben doorgenomen en zijn we er weer in geslaagd
om alle avonden in te vullen.
Dames allemaal bedankt voor U inzet.
Onze volgende bijeenkomst is dinsdag 10 februari aanvang 19.30 uur in de
ontmoeting.
Wilt U voor deze bijeenkomst een schaartje meebrengen!!

Met vriendelijke groet
Leis Tomberg
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Activiteitenagenda
10 februari
12 februari
18 februari

Vrouwenvereniging
Kerkenraad
Inloopmiddag

19.30 De Ontmoeting
20.00 De Ontmoeting
14.30 De Ontmoeting

ZATERDAG 28 februari, 19 UUR in de ANDREASKERK op de MARKT te
ZEVENAAR
De eerste Thomasviering van dit jaar wordt gehouden op zaterdag 28 februari a.s. Het thema van deze viering is “(On)deugden”.
Deugden kun je zien als eigenschappen van het hart. Ze tonen je bereidheid om het goede na te streven. In ons doen en laten hebben we er allemaal mee te maken: ben je bescheiden, betrouwbaar, gehoorzaam, verantwoordelijk, enz.? Maar vaak schieten we door naar de onderliggende
ondeugd. Kunnen we de balans vinden tussen deugd en ondeugd? Spreken we elkaar aan en laten we ons aanspreken als de deugd in ons slaapt?
Middels teksten, muziek en liederen willen we in deze viering nadenken
over deugden en ondeugden en elkaar hierop aanspreken.
De viering is voorbereid door de werkgroep Thomasvieringen De Liemers.
Aan deze viering wordt medewerking verleend door het koor One Step
Beyond uit Zevenaar.
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!
Voor meer informatie: werkgroep Thomasvieringen tel. 0316-342586 /
website: rvk.kerkenzevenaar.nl
Uw kopij voor de uitgave van kerknieuws zie ik graag
tegemoet voor donderdag 19 februari
Kerknieuws verschijnt elke eerste zondag van de maand.
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PROTESTANTSE GEMEENTE VAN RIJNWAARDEN
Moderamen kerkenraad
R. Breure
T. Edink
L. Hensen
D. Koolmees
A. de Vries
E. Roth

- kerkrentmeester - voorzitter
roelbreure@hetnet.nl
- ouderling - scriba
m.edink@upcmail.nl
- ouderling - pastoraat
info@lieshensen.nl
- diaken
dp.koolmees@telfort.nl
- ouderling—pastoraat
vriesha@tiscali.nl
- predikant
eliseroth@kpnmail.nl

(0316) 542818
(0316) 543691
(0316) 248047
(0316) 543632
(0316) 542170

(0314) 661814

Leden kerkenraad
P. Jac. Van Dijk

Vacature
Vacature

- ouderling—kerkrentmeester
pieter.jac.marian@gmail.com
- diaken
- diaken
h.vanbragt@gmail.com
- ouderling - pastoraat
- ouderling - pastoraat

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

-

D. Koolmees
Henk van Bragt

Kosters
koster Lobith
koster Lobith
koster Aerdt
koster Aerdt

(0316) 543022
(0316) 543632

(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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