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Mw. Will de Rijder
Mw. Annie de Vries

Kerkdiensten
zondag 08 maart
Voorganger:
Ouderling
Diaken
Organist
Autodienst
Kindernevendienst
Bijzonderheden:

10:00
Ds. Werkhoven
H. van der Molen
B. de Jong
H. Scholing
A. de Vries
J. Hendriks
Doopdienst

Lobith
0316-542230
0316-543009
0316-543025
0316-248005
0316-542170
0316-543421

zaterdag 14 maart
Voorganger:
Ouderling
Organist

10:30
Ds. Dijk uit Duiven
L. Hensen
H. Scholing

Lobede
0316-263739
0316-248047
0316-248005

zondag 15 maart
Voorganger:
Ouderling
Diaken
Organist
Autodienst
Kindernevendienst

10:00
Ds. van der Deijl uit Arnhem
W.E. van den Bos
R. van Strien
G. de Rijder
Hinno Willems
Kinderen in de kerk

Lobith
026-3616995
0316-547690
0316-265016
0316-543492
0316-542435

zondag 22 maart
Voorganger:
Ouderling
Diaken
Organist
Autodienst
Kindernevendienst

10:00
Ds. Werkhoven
P. Jac van Dijk
I. Breure
D. Bolt
D. Bolt
M. van der Steen

Lobith
0316-542230
0316-543022
0316-542818
0316-541740
0316-541740
0316-543009

zondag 29 maart
Voorganger:
Ouderling
Diaken
Organist
Autodienst
Kindernevendienst

10:00
Ds. Boomsma uit Westervoort
L. Hensen
B. de Jong
G. de Rijder
W.E. van den Bos
Kinderen in de kerk

Lobith
026-3115897
0316-248047
0316-543025
0316-543492
0316-547690
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zondag 05 april
Voorganger:
Ouderling
Diaken
Organist
Autodienst
Kindernevendienst
Collecte:
Bijzonderheden:

10:00
Ds. Werkhoven
D. Koolmees
R. van Strien
G. de Rijder
I. Breure
S. Brouwer
Kerk in Actie Totaal
Palmpasen

Lobith
0316-542230
0316-543632
0316-265016
0316-543492
0316-542818
0316-542667

donderdag 09 april
Voorganger:
Ouderling
Diaken
Organist
Autodienst
Bijzonderheden:

20:00
Ds. Werkhoven
H. van der Molen
I. Breure
G. de Rijder
P. Jac van Dijk
Witte donderdag / avondmaal

Lobith
0316-542230
0316-543009
0316-542818
0316-543492
0316-543022

vrijdag 10 april
Ouderling
Diaken
Organist
Autodienst
Bijzonderheden:

20:00
W.E. van den Bos
B. de Jong
G. de Rijder
T. Edink
Goede vrijdag

Lobith
0316-547690
0316-543025
0316-543492
0316-543691

zaterdag 11 april
Ouderling
Diaken
Organist
Autodienst
Bijzonderheden:

21:00
P. Jac van Dijk
R. van Strien
G. de Rijder
O. Elshout
Stille zaterdag

Lobith
0316-543022
0316-265016
0316-543492
0316-541833

zondag 12 april
Voorganger:
Ouderling
Diaken
Organist
Autodienst
Kindernevendienst
Bijzonderheden:

10:00
Ds. Werkhoven
L. Hensen
I. Breure
G. de Rijder
B. de Jong
J. Hendriks
Pasen

Lobith
0316-542230
0316-248047
0316-542818
0316-543492
0316-543025
0316-543421
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Gemeente Berichten
In memoriam

Gedenk mijner mijn God ten goede Nehemia XIII:31
Op 7 febr is overleden Alie Koolmees – de Bruijn. Zij verbleef al een
paar weken in het verpleeghuis in Zevenaar, waar ze liefdevol werd verzorgd, maar waar haar gezondheidstoestand verder langzaam achteruit
ging. Ze was klaar om haar Schepper te ontmoeten, haar taak op aarde is
volbracht. Ze was dankbaar voor wat ze in haar leven had ontvangen,
vooral ook voor de toewijding van haar man in de laatste moeilijke jaren.
Dat nam niet weg, dat ze toch ook haar eigen scherpe, soms zware, soms
humoristische kijk op de situatie niet verloor. Dit leverde aan aantal ingrijpende en onvergetelijke ontmoetingen op. Zo zal iedereen zijn eigen herinneringen bewaren aan deze bijzondere vrouw. Dit geldt natuurlijk vooral
voor haar eigen familie, voor haar man en haar kinderen, die het verdriet
een plaats zullen moeten geven. Wij wensen hen daarbij vel sterkte en
geduld toe.
Urnplaatsing
Openbaringen 21: 1 Ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Want

de eerste hemel en de eerste aarde zijn voorbij, en de zee is er niet meer.
2 Toen zag ik de heilige stad, het nieuwe Jeruzalem, uit de hemel neerdalen, bij God vandaan. Ze was als een bruid die zich mooi heeft gemaakt
voor haar man en hem opwacht. 3 Ik hoorde een luide stem vanaf de
troon, die uitriep: ‘Gods woonplaats is onder de mensen, hij zal bij hen
wonen. Zij zullen zijn volken zijn en God zelf zal als hun God bij hen zijn.
4 Hij zal alle tranen uit hun ogen wissen. Er zal geen dood meer zijn, geen
rouw, geen jammerklacht, geen pijn, want wat er eerst was is voorbij.’
Op 21 febr is in Aerdt de urn geplaatst van Genie Hendriks, dochter van
de familie Hendriks uit Aerdt. Zij was helaas veel te jong in mei vorig jaar
heel plotseling in den Haag, waar zij de laatste jaren woonde, overleden.
Voor haar familie was dit een grote schok, die maar moeilijk te verwerken
is. Om troost te putten voor dit grote verlies, lazen we bovenstaande tekst
uit het boek Openbaringen. Omdat we weten dat eenmaal al onze tranen
gewist zullen worden en dat we dan een nieuw leven mogen beginnen,
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waarin aan alle verdriet en moeite een einde komt.
Wij wensen de familie heel veel sterkte toe en Gods zegen, die groter is
dan wij ooit kunnen bevatten.
Onze zieken
Tot onze grote vreugde is Norah Lynn, dochter van Corien en Dimitri Slagmeulen uit Zevenaar weer thuis uit het ziekenhuis. Zij moest helaas tweemaal een hartoperatie ondergaan. U begrijpt dat dit een bijzonder spannende tijd voor haar ouders en haar familie is geweest. Ze is een sterke
meid, want het gaat nu goed met haar al moet ze nog wel flink groeien.
De ouders en grootouders kunnen hun geluk niet op natuurlijk, ze kunnen
haar nu thuis eindelijk eindeloos in hun armen houden en verwennen.

Meneer de Bruin is weer thuis en het gaat hem te langzaam vooruit, maar

het gaat goed.

Bep Nusselder uit Aerdt blijkt voor de derde keer een klein herseninfarct

te hebben gehad.
Ze is daarvoor weer onderzocht, krijgt medicijnen en moet rustig aan
doen. We wensen haar veel sterkte eb geduld toe. En dat ze weer meer
van het leven mag gaan genieten.
Otto Elshout is opgenomen geweest in het ziekenhuis omdat hij een hartritmestoornis heeft.
Hij zal binnenkort nog een behandeling ondergaan en hoopt dat dat afdoende zal zijn.
we wensen hem en zijn gezin veel sterkte toe.
Met mevrouw de Warle, die in Zevenaar in het verpleeghuis verblijft, gaat
het naar omstandigheden goed. Ze wordt dit jaar 96, en zit ook af en toe
weer eens wat in de stoel. Haar spraak is ook redelijk goed terug gekomen. Ze wordt nog regelmatig bezocht vanuit onze gemeente en ik moest
de hartelijke groeten.
Jan Koudijs is geopereerd en ook zijn vrouw moest naar het ziekenhuis.
We staan met de mond vol tanden over wat dit gezin plotseling is overkomen. Op dit moment is het niet mogelijk meer over hen te vertellen, maar
we hopen dat het naar omstandigheden goed met hen gaat. In onze gebeden zullen we ook hen gedenken.
Als u een kaartje wilt sturen is het adres:
drs.J.Koudijs
AG Noyweg 4a
6997 AG Hoog Keppel
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Pastoraat en Warme deken
Binnen de kerkenraad zijn de volgende onderdelen actief: Diaconie, Pastoraat en Beheer. In maart hoopt de afdeling Pastoraat haar beleidsplan af
te ronden. Daarin doen wij voorstellen over de Kerkdiensten het Bezoekwerk en de Gemeenteopbouw (waaronder het werk voor de jongeren).
Ook Diaconie en Beheer werken aan hun beleidsplannen of hebben die al
gereed. Hierna zullen de plannen gepubliceerd worden in Kerknieuws. Tevens is er sprake van om op de Gemeenteavond van 21 april U de gelegenheid te geven om met de kerkenraad in gesprek te komen over deze
plannen. Ook over de indeling van het werk van de predikante kunt U dan
informatie krijgen en eventueel vragen stellen. Of dit allemaal op tijd lukt
en dan al doorgaat zult U nog wel horen. Voor ons is het een inspirerende
bezigheid om alle activiteiten die goed lopen op een rij te zetten. Je realiseert je dan wat een geweldige berg werk er telkens weer wordt verzet
om van de kerk in Rijnwaarden een goedlopende en opbouwende gemeenschap te maken. Wij hebben U daarbij allemaal hard nodig, niemand
uitgezonderd, omdat U allen een bijzondere roeping hebt en zo een bijdrage kunt leveren aan deze kerkelijke gemeenschap. Wij allen dragen
daarvoor de verantwoordelijkheid. Opbouwende handen maar ook kritiek
is dan ook altijd hartelijk welkom. Over andere kritiek zouden we graag
wat langer met U willen praten, om te ontdekken wat daar eventueel achter zit, zodat we daar wel of misschien ook wel niets aan kunnen doen.
Soms wordt er van de kant wel eens wat geroepen zonder dat men zich
realiseert waar we met zijn allen zo druk mee bezig zijn. We proberen allemaal bij te dragen aan de opbouw van het koninkrijk maar enig geduld
en wijsheid is soms wel op zijn plaats.
In mijn bijbeltje ligt de volgende boekenlegger die ik eens van een wijze
vriendin kreeg:

“God grant me the serenity to accept the things I cannot change,
the courage to change the things I can
and the wisdom to know the difference.”

(God schenk mij de rust om de dingen te accepteren die ik niet kan veranderen,
de moed om de dingen te veranderen waarbij dat wel kan
en de wijsheid om het verschil te ontdekken.)
Als we daar in een onderling gesprek uit kunnen komen moet U nog eens
zien hoeveel water er vanuit Rijnwaarden de rest van Nederland in gaat
stromen!!
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Kinder en jeugdwerk
Op 1 maart was er weer een krabbeldienst met de Verhalenboom.
We lazen het prachtige verhaal van Mozes in het biezen mandje.
Op 17 mei is de volgende krabbeldienst, we lezen dan het verhaal van
David en Goliath onder de Verhalenboom. Dat kunnen jullie niet missen
hoor!!
ds Marjolein Werkhoven
Berichten van het kerkbestuur januari 2009
Ik heb nog even twee berichtjes voordat ik 3 weken op vakantie ga. Het
eerste is dat de kerkrentmeesters en ik met het bestuur van de kunstkring
om de tafel hebben gezeten om te praten over de gebeurtenissen in de
kerk in Aerdt i.v.m. de expositie die in januari/februari is geweest. De
kranten hebben bol gestaan van het verplaatste kunstwerk, dat tenslotte
door de kunstenares is verwijderd. We hebben afgesproken dat het bestuur van de kunstkring in dit kerknieuws een uitleg aan u allen zal plaatsen. Als het goed is, zult u er hierin verder over kunnen lezen.
Het tweede bericht is dat wij vrijdag 13 februari een leuke feestavond
hebben gehad met alle vrijwilligers die aanwezig konden zijn. Het was nog
een flinke groep, en daaraan kon je zien hoeveel mensen zich inzetten
voor onze kerkgemeenschap! De kerkrentmeesters hadden de avond georganiseerd en ik wil hen hierbij een groot compliment geven voor de
prettige organisatie. Ze hebben oude videofilms gedraaid van o.a. de opening van de Hoeksteen in 1987. Leuk dat er zoveel jaren later nog veel
dezelfde mensen vrijwilliger zijn in onze gemeente. Anderen zijn vertrokken of leven niet meer, maar waren toch weer even aanwezig.
Verder organiseerden ze een bingo, waar iedereen wel om moest lachen,
alleen het idee al! Maar echt lachen was het toen alle bingoballen door het
vertrek stuiterden. Geconcentreerd werd er verder gekrast en waren er
vele winnaars die prachtige prijzen kregen. De hapjes en drankjes waren
perfect geregeld. Het was een heel plezierige avond en hierbij bedank ik
ook namens alle bezoekers de organisatie.
Nog even een mededeling. De gemeenteavond die op 14 april in Lobith
was gepland, is verschoven naar 21 april. (de 14e was al geboekt door de
vrouwenvereniging).
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De volgende kerkenraadsvergadering zal, zoals in het vorige kerknieuws al
stond, Dirk Koolmees (voorzitter Pastoraat) voorzitten.
Ik wens u alle goeds,
Hartelijke groeten,
Rina van Strien
(voorzitter kerkenraad)
Christen Vrouwen met elkaar voor elkaar
10 februari waren we weer bijeen voor onze maandelijkse ontmoeting
avond.
Mevr de bruin en Mevr swager hadden deze avond de verzorging.
Dit was weer een groot succes, door dat de twee dames ons een mooie
creatieve avond bezorgden.
Voor de prachtige creaties, die ze voor ons hadden bedacht om verder
deze avond mee te knutselen.
Deze werden gemaakt van brooddeeg.
Ik moet zeggen dat het bij een ieder goed is gelukt.
Natuurlijk was het even flink oefenen gewapend met een deegroller en
schilmesje ging het al gouw de goede kant op.
Verder werd ons een gedicht en een paar lezingen voor gedragen. Het
gedicht staat op de volgende bladzijde.
Het openings lied was een melodie uit liedboek voor kerken 301: wij moeten gode zingen.
Verder: lied 461:1-2 het slotlied:434 vers2-4.
Zo namen we allen met volle tevredenheid ons zelf gemaakte kunst werkjes mee naar huis.
Om ze later een mooi kleurtje te geven.
Vers:2 van lied: 434.
Lof zij de heer die uw huis en uw haard heeft gezegend,
lof zij de hemelse liefde die over ons regent.
Denk elke dag
Aan wat zijn almacht vermag,
die u met liefde bejegent.
Nieske Bonnes Schaper
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Een beetje te scherp
Een boer die elke zondag trouw de kerk bezocht en ook
graag over Gods Woord wilde horen en spreken, was erg
blij toen de predikant hem op een maandagmorgen
bezocht.
'Zo dominee, het is goed dat u mij eens komt bezoeken.
Ik kan nu meteen eens zeggen hoe goed ons gisteren de
preek bevallen is. Mijn vrouw en ik zeiden tegen elkaar
dat we allang niet meer zo'n preek hebben gehoord. Een
ding had ik nog graag gehad, als ik het zeggen mag; u
had gerust nog een flink stuk scherper mogen preken,
neemt u me niet kwalijk dat ik het zeg.'
'Waarom zou ik', antwoordde de predikant. 'Integendeel, ik heb wel graag dat mijn preken kritisch beoordeeld worden. Dus u vindt dat ik nog scherper had kunnen zijn? Nu, misschien hebt u wel gelijk.'
, Ja dominee, vooral toen u het had over bekering en gierigheid. U kunt niet geloven hoe droevig het in onze
gemeente gesteld is met de gierigheid. Hoe kan een mens
toch zo aan geld en goed hangen? Zegt Gods Woord niet:
'Zoekt eerst het Koninkrijk Gods en Zijn gerechtigheid
en al deze dingen zullen u toegeworpen worden'? Daar
had u nog heel wat meer nadruk op kunnen leggen. ,
, Ja, je kunt gelijk hebben, vriend', luidde het antwoord.
Bij zijn vertrek viel het oog van de predikant op een
grote voorraad worsten en hammen, en hij bleef staan.
'Wat ik zeggen wou, je kent immers de weduwe K. met
haar zes kinderen wel Het is een dappere, vrome vrouw, maar zonder hulp kan
ze er zich met de beste wil van de wereld niet doorheen
slaan. Nu zie ik tot mijn vreugde daar zulke heerlijke
hammen hangen, haal er nu eens een af voor die arme
moeder. ,
'Wat blief, dominee, een hele ham? Dat is toch wel wat
veel. Een flink stuk kan toch ook wel?'
'Nee vriend, dat gaat niet. Het moet beslist een hele zijn.
Wat! een rijk man als u bent kunt toch wel een hele ham
missen? U hangt toch niet zo aan het aardse? Bedenk
toch hoe God u alles gegeven heeft, en nu wilt u niet,
eens...
'Ja, ja, u hebt gelijk, als het dan moet, dan maar een
hele...' .'
En de dominee kreeg zijn ham. Maar terwijl de boer hem
die gaf, vroeg de dominee, zo langs zijn neus weg: 'Heb
ik nu scherp genoeg gepreekt?'
“Ja, ja,” zei de boer, 'haast een beetje te scherp.’
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Diaconieuws
De naam “broeder Titus” is binnen onze gemeente inmiddels wel een bekende naam geworden. Al enige tijd geleden is er een initiatief geweest
om voor de kerk van broeder Titus in Tanzania de nieuwe dakpannen op
het dak vanuit onze diaconie te betalen. Door allerlei oorzaken is het daar
nooit van gekomen.
Inmiddels liggen de pannen al op het dak (niet door ons gerealiseerd
dus) en hebben wij vanuit de diaconie eens geïnformeerd wat we verder
nog zouden kunnen betekenen.
Dit initiatief kwam overigens niet zomaar uit de lucht vallen maar is naar
aanleiding van vragen die aan ons zijn gesteld tijdens de gemeenteavond
in Aerdt. Daarin werd terecht de opmerking gemaakt dat de actie van de
dakpannen nooit van de grond gekomen is en dat de diaconie best wel
eens wat projecten financieel zou mogen ondersteunen zonder daarbij op
de hele gemeente met acties te steunen.
Welnu , broeder Titus heeft ons een aantal zaken benoemd waarbij hij
erg goed financiële ondersteuning zou kunnen gebruiken.
Na overleg binnen de diaconie hebben wij besloten om broeder Titus te
steunen in de aanschaf van deuren en ramen van zijn kerk alsmede de
arbeidskosten voor het leggen van een vloer en het pleisteren van de
muren.
Concreet houdt dit in dat er door broeder Titus 10 metalen ramen alsmede 2 metalen deuren kunnen worden aangeschaft de vloer in de kerk
wordt gelegd en de muren worden gepleisterd. Dit alles wordt gedaan
met de financiële steun vanuit onze gemeente.
Onze kerkenraad voorzitter Rina van Strien reist eind februari naar Tanzania voor een welverdiende vakantie en zal daar een bezoek brengen
aan Broeder Titus. Wellicht kunnen wij als Rina weer terug is weer eens
genieten van mooie foto’s en/of verhalen over “ons” project.
U hoort van ons!!!
Met diaconale groet
Ben de Jong.

11

De Finimeter
In deze uitgave van kerknieuws de eerst nieuwe cijfers over het boekjaar
2009.
De actie kerkbalans is voor een groot deel afgerond en we hebben de eerste balans kunnen opmaken. Inmiddels hebben we van 157 personen of
gezinnen hun toezegging ontvangen.
In totaal is er tot op heden een bedrag toegezegd van € 21.876,48
Dat is nog niet het streefbedrag van onze voorlopige begroting, maar we
hebben ook nog niet alle reactie’s binnen. We vertrouwen erop dat we
ook in deze financieel moeilijke en roerige tijden wij als kerkgemeenschap
zullen doorstaan mede door de steun van onze gemeenteleden.
Hoewel niet alle reactie binnen zijn kunnen we toch een geringe verhoging zien van het gemiddelde bedrag van zo’n 6 % en da’s goed nieuws
in een tijd waarin het met de financiën kennelijk alleen maar bergafwaarts
gaat.
Wat ons nog wel zorgen baart is het openstaande bedrag van 2008. Gemeente leden hebben de kerk wat toegezegd, maar het is er nog even
niet van gekomen dit ook te betalen. We missen nog zo’n 8 % ( ruim €
2.000,-) van de toezeggingen. We hopen dat onze gemeenteleden hun
toezegging alsnog zullen nakomen.
De collecten in de maand januari waren;
Maand

Diaconie

Kerk

Uitgang, div.doelen

Januari

€ 142,30

€ 130,18

€ 130,84

Mocht u de antwoordenveloppe van de actie Kerkbalans nog niet hebben
teruggestuurd, denkt u nog eens terug aan het motto van dit jaar:
“De kerk is van blijvende waarde”.
Allen weer heel hartelijk dank voor uw royale bijdragen en toezeggingen.
Het College van Kerkrentmeesters.
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de Floragroep
Samen op weg naar Pasen……….met de Floragroep
We gaan op weg naar Pasen en volgen Jezus op de voet. Hij neemt ons
mee op zijn weg door de tijd. In deze Veertigdagentijd luisteren we naar
de verhalen, naar wat Jezus ziet, hoort en doet. In die verhalen weerspiegelt zich wat God met de aarde wil. Zo wordt het geheim van God en de
mensen zichtbaar. Het zijn verhalen die ons oproepen om hem na te volgen. Ze houden ons een spiegel voor. In die spiegel zien we wat wij doen,
ontwaren een geheim. Zo roepen ze ons op navolgers te worden van Jezus, op zijn weg naar het leven, de overwinning, het licht van Pasen. Centraal symbool in de schikkingen voor de Veertigdagentijd is een spiegel.
Dit symbool keert terug in alle schikkingen.
Als beeld van het geheim kozen we een bloembol en vanwege de grootte
een amaryllis. Elke bloembol bevat een geheim van waaruit het leven zich
ontwikkeld: je ziet het niet, maar het vormt zich van binnenuit, het wordt
zichtbaar door een groene punt, een steel met knoppen om uiteindelijk tot
volle ontplooiing en bloei te komen. Een wonder van leven. Navolgen betekent allereerst reflectie, nadenken, beschouwen: wat wil het verhaal
zeggen? Wat betekent het voor mijn persoonlijke leven, voor mijn doen
en voor mijn laten?
De Veertigdagentijd is een periode waarin inkeer, beschouwing van lief en
leed en de weg van Jezus centraal staan. Het is een weg naar het geheim
van het leven, levenskracht die opstaat uit de dood. Navolgen is niet blindelings herhalen wat Jezus deed, maar vanuit de stilte, het stille licht dat
inspireert, levenskracht zichtbaar maakt in kleine daden van alledag. De
spiegel gebruiken we bovendien als beeld van reflectie: je kunt het geheim zo van alle kanten zien, maar je kunt daarin ook jezelf in de wereld
om je heen zien. Per week voegen we een eenvoudige schikking toe als
verwijzing naar het evangelieverhaal. Dat alles plaatsen we op jute als
verwijzing naar eenvoud, soberheid en het boetekleed.
Tijdens de eerste zondag in de Veertigdagentijd lazen we de volgende
tekst:
Thema: Tot je zelf komen (Lezing: Marcus 1:12-15)
Jezus weet dat hij voor een opdracht staat om de werken van God aan
het licht te brengen. Wat wij in dit verhaal en in de spiegel zien is dat hij
zich eerst in alle stilte terugtrekt om tot de kern van zijn opdracht en zichzelf te komen.
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Hij laat zich niet leiden door de waan van de dag, maar begint met nadenken, bezinnen en stilstaan bij wat echt belangrijk is. De spiegel vertelt
ons: Bezint eer je begint.
In Marcus staat dat Jezus nadat hij door Johannes gedoopt is, de woestijn
intrekt om daar veertig dagen te verblijven. Hij zondert zich af, voor hij
zijn openbare leven als geliefde Zoon tussen de mensen gestalte geeft.
Inkeer gaat aan zijn daden vooraf.
Je afzonderen,
stilte zoeken
ruimte,leegte
-als in een woestijnmet niets dat afleidt
om stil te worden
tot inkeer te komen
tot jezelf….
Cirkelen om het geheim van leven
in je verscholen
buiten jou voelbaar,
je spiegelen in
het licht van de ruimte
een bloem
verscholen in het duister
van een bol
Groeikracht,
levenskracht
komt in zicht.
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Pastoraal
40-dagentijd, Lijdenstijd, Vastentijd

De lijdenstijd
In de lijdenstijd staan we stil bij de vraag wat de relatie is tussen het lijden van Christus en het lijden van mensen. Hoe verhouden die zich tot
elkaar? En dan kun je denken zowel aan het lijden in de wereld (rampen,
ongelukken, dood, ziekte, handicaps etc.) als aan het lijden van christenen ter wille van hun geloof in Christus of als navolgers van Hem.
De Lijdenstijd is de periode van veertig dagen die voor Pasen valt in het
Christelijke kerkelijk jaar. De 40-dagentijd begint op Aswoensdag. Voor
veel Christenen is de 40-dagentijd een vastentijd, een tijd van voorbereiding voor Pasen. Een tijd van gebed en inkeer.
Weinig mensen vasten de hele periode; sommigen doen dat wel op Aswoensdag en Goede Vrijdag. Veel gelovigen leven soberder dan normaal
als een vorm van zelf-discipline.

Waarom 40 dagen?

40 is een belangrijk en betekenisvol getal in de Joods-Christelijke geschriften: In het bijbelboek Genesis regent het 40 dagen en nachten: de aarde
wordt vernietigd door de grote watermassa. Het Hebreeuwse volk dat
weggetrokken was uit Egypte was 40 jaar in de woestijn voor ze het door
God beloofde land introkken. Mozes vaste 40 dagen voor hij de Tien Geboden ontving op de berg Sinai. Jesus vaste 40 dagen in de woestijn als
voorbereiding op zijn taak. Vooral het laatste wordt door de meeste Christenen gezien als de sleutel voor de duur van de voorbereidingstijd voor
Pasen.

De kleur Paars

Paars is de symbolische kleur die in veel kerken gebruikt wordt in de 40dagentijd voor kleden die over de tafel hangen (antependia) en stola's (de
sjaal die de voorganger om heeft in de kleur van het kerkelijk jaar). Paars
wordt om twee redenen gebruikt. Ten eerste omdat het geassocieerd
wordt met rouw en zo de pijn en het lijden van de kruisiging verbeeldt. En
ten tweede omdat het de kleur is die verbonden is met het koninklijke, en
dit symboliseert het koningschap van Christus door de kruisiging naar de
opstanding.
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Oost en West

Zowel de Oosters orthodoxe als de Westerse kerken betrachten de lijdenstijd, maar zij tellen de 40 dagen verschillend. De westerse kerk slaat de
zondagen over (die gevierd worden als de dag van de opstanding) terwijl
de oosterse kerk de zondagen meetelt. Zo begint de lijdenstijd op verschillende dagen. Westerse kerken beginnen de 40-dagentijd op de 7e
woensdag voor Pasen (Aswoensdag). Oosters Orthodoxe kerken beginnen de 40-dagentijd op de maandag van de 7e week voor Pasen en eindigen op de vrijdag 9 dagen voor Pasen. Oosters Orthodoxe kerken noemen
deze periode de 'Grote 40-dagentijd'.

En Wij?

Het nieuwe voorjaar roept bij mij altijd veel vreugde op. En grote blijdschap omdat de vogels weer gaan zingen en dat betekent dat wij zelf ook
weer meer naar buiten kunnen. Met het lijden van de lijdenstijd heb ik
altijd wat meer moeite. Wat wordt er precies bedoeld? Is dat allemaal niet
erg zwaar? En als ik echt verdrietig ben, dan heb ik juist de neiging om
mezelf wat op te sluiten.
Maar ik denk dat dat juist de kracht van deze kerkelijke jaarlijkse kringloop is. Dat je leert begrijpen dat je als mens niet alleen bent, nog in je
vreugde, maar ook niet in je verdriet. En dat ons lijden verbonden wordt
door het lijden en vooral ook door de opstanding van Jezus. Zo blijft er
voor ons toch weer veel om met elkaar over te praten en met elkaar te
delen.
ds Marjolein Werkhoven

Algemeen
Aan de leden van de Protestantse kerkgemeenschap in Rijnwaarden,
Na alle commotie rondom de laatste expositie van de Kunstkring wil ik u
graag, op verzoek van uw kerkbestuur, op de hoogte brengen van de
gang van zaken.
Omdat er tussen Kerst en Pasen geen diensten zouden zijn, meenden wij
dat ook de kansel voor de expositie gebruikt zou kunnen worden (we wisten dat de kunstenares, Krin Rinsema, ook grote formaten wilde exposeren).
Dit nu blijkt een verkeerde inschatting geweest te zijn.
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Hoewel de opening een groot succes was, kwamen er gaandeweg toch
steeds meer kritiek en irritaties los.
Het gewraakte kunstwerk was een collage over het leven van Hitler; kortweg: van baby naar monster. Dat alleen al was voor een aantal bezoekers een bron van ergernis, ondanks de uitleg die tijdens de inleiding
werd gegeven.
Daarnaast waren mensen, die tevens tot uw kerkgemeenschap behoren,
gebelgd en aangeslagen door de plek waarop het betreffende werk was
gehangen: de kansel die in uw prachtige kerk een centrale plaats inneemt
in de geloofsbeleving.
Na een rondvraag binnen ons bestuur hebben we besloten het kunstwerk
op een andere plek te hangen, boven de ingang van de kerkzaal, met een
toelichting op de toegangsdeur.
Dat was voor de kunstenares aanleiding een media-evenement te ontketenen, dat zijn weerga niet kent in de geschiedenis van de kunstkring. Zij
zou het kunstwerk gaan verwijderen.
En zo gebeurde het.
Aan dit circus heeft de kunstkring op zeer beperkt wijze deelgenomen. Wij
hebben duidelijk gemaakt, dat onze beslissing om het werk te verhangen
onze eigen beslissing is geweest die wij genomen hebben om onze overeenkomst met uw kerkgemeenschap na te komen en om tegemoet te komen aan de pijn die, ongewild, is aangericht.
Inmiddels is de opgestoken wind voorbijgegaan en de woedende storm
gaan liggen.
We hebben een rustig en begripvol gesprek gehad met uw kerkbestuur en
hopen nog jarenlang exposities te organiseren in Aerdt.
Zodat het een bezoek waard blijft.
Namens de Kunstkring,
Ad Mertens.
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Activiteiten kalender 2009
05-03-2009

Kerkenraad

19.30

De ontmoeting

10-03-2009

Vrouwenvereniging

19.30

De ontmoeting

19-03-2009

Pastoraat

19.30

De ontmoeting

26-03-2009

Beheer

19.30

De ontmoeting

27-03-2009

Diaconie

19.30

De ontmoeting

Nieuwe domeinnaam website en e-mailadressen
Onze gemeente heeft een nieuwe url voor de website!

www.pkn-rijnwaarden.nl
Daaraan gekoppeld zijn de volgende emailadressen:
•
•
•
•
•
•

info@pkn-rijnwaarden.nl
diaconie@pkn-rijnwaarden.nl
pastoraat@pkn-rijnwaarden.nl
beheer@pkn-rijnwaarden.nl
dominee@pkn-rijnwaarden.nl
kerknieuws@pkn-rijnwaarden.nl

Wilt u de kopij in het vervolg naar kerknieuws@pkn-rijnwaarden.nl
sturen?
De oude domeinnaam blijft voorlopig nog actief maar zal op termijn vervallen.
Heeft u nog oude foto’s liggen voor de website? Scan ze dan in en stuur
ze naar: info@pkn-rijnwaarden.nl
Marcel Prösch

Uw kopij voor de volgende uitgave van kerknieuws zie ik graag
tegemoet voor donderdag 26 maart 2009.
18

PROTESTANTSE GEMEENTE VAN RIJNWAARDEN
Moderamen kerkenraad
R. van Strien
T. Edink
W. van den Bos
D. Koolmees
B. de Jong
Ds. M. Werkhoven

Leden kerkenraad

H.E. Breure-Rombout
P. Jac. van Dijk
L. Hensen
H. van der Molen
G. de Rijder

Kosters

B. Derksen
G.B. Gerritsen
H. Achterkamp - Gerritsen

Pastoraal Team warme deken
Ds. M. Werkhoven
L. Tomberg
C. Prösch
G. de Jong
H. Scholing

-

diaken - voorzitter
ouderling - scriba
ouderling - kerkrentmeester
ouderling - pastoraat
diaken
predikant

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

265016
543691
547690
543632
543025
542230

-

diaken
ouderling
ouderling
ouderling
ouderling

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

542818
543022
248047
543009
543492

-

kerkrentmeester
pastoraat
pastoraat
kerkrentmeester

- koster Lobith
- koster Aerdt
- koster Aerdt

(0316) 543441
(0316) 527481
(0316) 341939

-

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

Buitengebied
Lobith (oud)
Lobith (nieuw)
Tolkamer
Herwen, Aerdt, Pannerden

Ledenadministratie
M. Prösch

542230
541855
543483
543025
248005

(0316) 543483

COLOFON
Eindredactie
Redactieadres
E-mail adres
Internet

:
:
:
:

M. Prösch
Geuzenveld 3, 6915 VA, Lobith
kerknieuws@pkn-rijnwaarden.nl
www.pkn-rijnwaarden.nl

Druk

: Lanke - Koggel Dupliceerwerk, Didam
: 0316 - 229151

(0316) 543483
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