Jaargang 39
Uitgave maart

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 maart
Voorganger
Ouderling
Diaken
Organist
Autodienst

10:00
Ds. Dijk uit Duiven
L. Hensen
H. van Bragt
G. de Rijder
H. Scholing

Lobith
0316-263739
0316-248047
0316-241748
0316-543492
0316-248005

zondag 08 maart
Voorganger
Ouderling
Diaken
Organist
Autodienst

10:00
Ds. ter Avest uit Arnhem
P. Jac van Dijk
D. Koolmees
M. Prösch
M. Tomberg

Lobith
026-8402838
0316-543022
0316-543632
0316-543483
0316-541855

zaterdag 14 maart
10:00
Voorganger
Ds. Hazeleger uit Arnhem
Ouderling
A. de Vries
Diaken
Organist
H. Scholing

Lobede
026-3513308
0316-542170

zondag 15 maart
Voorganger
Ouderling
Diaken
Organist
Autodienst

10:00
Ds. Zemmelink uit Aalten
?
?
?
?

Lobith
0543-475525

zondag 22 maart
Voorganger
Ouderling
Diaken
Organist
Autodienst

10:00
Ds. den Besten uit Zevenaar
L. Hensen
H. van Bragt
G. de Rijder
A. de Vries

Lobith
0316-526683
0316-248047
0316-241748
0316-543492
0316-542170

zondag 29 maart
Voorganger
Ouderling
Diaken
Organist
Autodienst

10:00
Ds. van Alderwegen uit Doorwerth
A. de Vries
D. Koolmees
H. Scholing
Hinno Willems

Lobith
026-3337321
0316-542170
0316-543632
0316-248005
0316-542435

0316-248005
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In Memoriam
Elisabeth Hendrika de Warle –Boer
*17 februari 1927
†26 januari 2015
Mevrouw Lies de Warle-Boer zoals velen haar kenden werd geboren in
Spijk. Ze groeide daar op en ging in Tolkamer naar school. Later verhuisde
zij met haar familie naar Aerdt en trouwde met Herman Johan Hendrik de
Warle in 1949.
Samen hebben zij drie kinderen gekregen: zoon Gerard, dochter Henny en
jongste zoon Peter. Lies de Warle was altijd heel druk met het naaien van
kleding, voor de kinderen en haar zelf, maar zeker ook voor anderen.
In Juli 1978 gebeurde er in Doornenburg een ernstig auto ongeluk waar
haar man en vader van de kinderen ernstig gewond raakte. Zij hebben
toen een heel nare week gehad en op de 16e juli is man en vader de Warle
overleden.
Moeder en kinderen moesten verder en dat was mede mogelijk door de
hulp van velen. Jarenlang heeft Lies de Warle aan de Schoolstraat in Aerdt
gewoond maar enkele jaren geleden moest zij helaas naar Heukelemshof
in Pannerden verhuizen waar ze de laatste jaren doorbracht. Het waren
heel lastige jaren, zowel voor haar als voor haar kinderen en schoonkinderen. Moeder kon zich niet veel meer herinneren en wilde steeds naar huis.
Dat zat er helaas niet meer in en het naderende eind was onvermijdelijk.
Op 26 januari 2015 is Elisabeth Hendrika de Warle- Boer overleden in het
bijzijn van haar kinderen.
Haar laatste reis werd op maandag 2 februari aangevangen. Zo ging de
rouwstoet langs het huis aan de Schoolstraat waar ze zoveel goede jaren
hadden gehad. In de Aerdtse kerk werd de rouwdienst gehouden waar de
voorganger, haar schoonzoon, ds Hennie ten Brinke mocht voorgaan. (Hij
is predikant in de oecumenische gemeente de Maten in Apeldoorn)
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Dochter Henny, echtgenote van de predikant heeft de levensloop van
moeder beschreven en verteld. Dat was werkelijk meer dan prachtig gedaan, steeds als een soort refrein, onderbroken door orgelspel van het
lied “Niemand leeft voor zich zelf en niemand sterft voor zicht zelf”.
Bijvoorbeeld tijdens de passage die vertelde over het overlijden van vader. Ik vond het zeer indrukwekkend, zeker ook doordat wijzelf als gemeente, in de dienst van 1 februari bij de afkondiging van haar overlijden,
ook gekozen hadden voor dit lied. Dit werd gezongen nadat de kaars was
geplaatst in het stiltecentrum.
Vanuit de Aerdtse kerk werd de kist naar het graf gedragen waar zij naast
haar echtgenoot is bijgezet.
Velen zullen haar missen en wij wensen allen veel sterkte toe in het verlies van deze moeder, oma, buurvrouw, tante, vriendin en gemeentelid
van onze kerk.

Pieter van Dijk
Namens de Protestante Gemeente Rijnwaarden
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Gemeenteberichten

Kerk Balans
Alle 240 brieven zijn bezorgd. Inmiddels hebben we al wel een aardige
stapel antwoorden terug maar helaas, is dat er bij lange na nog niet het
aantal dat uitgegaan is. Als u dus nog niet gereageerd heeft, verzoeken wij
u vriendelijk dit alsnog te doen zodat we een telling kunnen maken van
het bedrag dat toegezegd wordt.
Op dit moment hebben we aan toezeggingen € 13.338,00 binnen gekregen maar we hopen dat dit nog (veel) hoger zal worden. Wij willen al diegenen die reeds gereageerd hebben, hartelijk danken voor hun toezegging. De kerk heeft uw bijdrage hard nodig.
Wat is de kerk u waard? is dus onze vraag aan allen, zeker diegene die de
brief nog moeten retourneren. Geeft u daar alstublieft een positief antwoord op.
Pieter van Dijk,
kerkrentmeester
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Paascyclus 2015
Een zestal 50+ers hebben zich gebogen over de Paascyclus 2015.
Het eerste overleg heeft inmiddels plaats gevonden en de grote lijnen zijn
uitgezet.
Onze eerste avond is Goede Vrijdag waarin het avondmaal zal worden gevierd. Daarna volgt Stille Zaterdag en op Paasmorgen willen wij graag samen met u in een feestelijke dienst het opstandingsfeest vieren.
Graag willen wij u alvast uitnodigen en deze dates in uw agenda te noteren; 3-4-5 april.
Muziek en beeld in diverse stijlen zullen verwerkt worden in deze Paascyclus.
Misschien kunt u in uw omgeving deze diensten bespreekbaar maken en
hopen wij dat deze 2 avonden en ochtend goed zullen worden bezocht.
In het volgende Kerknieuws volgt meer en uitgebreidere informatie.
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Vrouwen Vereniging "Met Elkaar Voor Elkaar"
Onze tweede bijeenkomst was op 10 februari.
Deze avond stond in het teken van Valentijn.
En waar denken we dan aan op zo’n avond; aan hartjes, bloemen, enz.
Daarom zijn we druk bezig geweest om er iets moois van te maken
en werden er mooie hartjes gemaakt ieder op zijn eigen fantasie afgaand.
Mevr Frieda Stolk was deze avond onze gast.
Mevr Jansen, Smit, Slagmeulen en Zijtveld hadden deze avond de verzorging.
Na wat gedichten en liederen voorgelezen en gezongen te hebben was
het alweer tijd om af te ronden en huiswaarts te keren.
En steeds weer slagen we er in om er een succesvolle avond van te maken.
De volgende bijeenkomst is 10 maart 2015.
Met een vriendelijke groet
Nieske Schaper
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Meedenken over de toekomst van de Protestantse Kerk
Het onderzoek wil mensen laten meedenken over de vragen: Hoe gaan
we op weg naar de kerk van de toekomst? Welke uitdagingen komen er
op de Protestantse Kerk af?
Nog nooit eerder heeft de Protestantse Kerk op haar leden op zo’n grote
schaal betrokken bij haar plannen. Ds. Arjan Plaisier, scriba van de generale synode: “De toekomst van onze kerk gaat iedereen aan. Natuurlijk zijn
er al gesprekken met deskundigen, classis en kerkenraden over dit onderwerp geweest. Maar we vinden het belangrijk dat echt iedereen over de
toekomst van de kerk kan meepraten. Iedereen die de toekomst van de
kerk belangrijk vindt, roep ik op deze vragenlijst in te vullen.”
In de vragenlijst wordt ingegaan op de volgende onderwerpen:
•
Gemeente-zijn & gemeenteleven
•
Beleving van het ambt
•
Bovenplaatselijk en landelijk kerk-zijn
•
Imago van de Protestantse Kerk in Nederland
•
(Persoonlijk) geloof
Zo wordt er bijvoorbeeld gevraagd naar waar mensen in hun gemeente
door geïnspireerd worden; waar predikanten volgens hun gemeenteleden
goed in moeten zijn; de hoeveelheid tijd die kerkenraadsleden aan hun
ambt besteden; het beoordelen van ideeën die door deskundigen geopperd zijn voor de toekomst van de kerk. De vragenlijst kan tot en met 31
maart 2015 worden ingevuld.
De vragenlijst is te vinden op de website van de PKN:
www.protestantsekerk.nl
Een papieren versie is op te vragen via: servicedesk@protestantsekerk.nl.
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Activiteitenagenda
10 maart
18 maart
19 maart

Vrouwenvereniging
Inloopmiddag
Kerkenraad

19.30 De Ontmoeting
14.30 De Ontmoeting
20.00 De Ontmoeting

Uw kopij voor de uitgave van kerknieuws zie ik graag
tegemoet voor donderdag 26 maart
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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