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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 NL23RABO0327922788
Diaconie
ABN-Amro Bank 53.43.11.822 (IBAN ??)
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Kerkdiensten
zondag 06 april
Voorganger
Ouderling
Diaken
Organist
Autodienst

10:00

Lobith
026-8402838
0316-542170
0316-543632
0316-543492
0316-541855

zaterdag 12 april
10:00
Voorganger
Mw. Westera uit Lobith
Ouderling
R. Breure
Organist
H. Scholing

Lobede
0316-540587
0316-542818
0316-248005

zondag 13 april
Voorganger
Ouderling
Diaken
Organist
Autodienst
Bijzonderheden

Lobith
0314-661814
0316-543022
06-22973375
0316-543483
0316-542170

Ds. ter Avest uit
A. de Vries
D. Koolmees
G. de Rijder
M. Tomberg

10:00
Ds. Roth uit 's Heerenbergh
P. Jac van Dijk
C. Slagmeulen
M. Prösch
A. de Vries
Palm Zondag

donderdag 17 april
20:00
Voorganger
Ds. Dijk uit Duiven
Ouderling
L. Hensen
Diaken
D. Slagmeulen
Organist
G. de Rijder
Autodienst
Hinno Willems
Bijzonderheden Avondmaal

Lobith
0316-263739
0316-248047
06-22973375
0316-543492
0316-542435
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vrijdag 18 april
Voorganger
Ouderling
Diaken
Organist
Autodienst
Bijzonderheden

20:00
A. de Vries
D. Koolmees
H. Scholing
I. Breure
Goede Vrijdag

Lobith
0316-542170
0316-543632
0316-248005
0316-542818

zaterdag 19 april
Voorganger
Ouderling
Diaken
Organist
Bijzonderheden

R. Breure
C. Slagmeulen
M. Prösch
Stille Zaterdag

0316-542818
06-22973375
0316-543483

zondag 20 april
Voorganger
Ouderling
Diaken
Organist
Bijzonderheden

10:00
Ds. Dijk uit Duiven
P. Jac van Dijk
D. Slagmeulen
G. de Rijder
Pasen

Lobith
0316-263739
0316-543022
06-22973375
0316-543492

zondag 27 april
Voorganger
Ouderling
Diaken
Organist
Autodienst
Bijzonderheden

10:00
Ds. Goldschmeding uit HoogL. Hensen
D. Koolmees
H. Scholing
T. Edink

Lobith
0314-381157
0316-248047
0316-543632
0316-248005
0316-543691

zondag 04 mei
Voorganger
Ouderling
Diaken
Organist
Autodienst

10:00
Ds. Boomsma uit Westervoort
A. de Vries
C. Slagmeulen
M. Prösch
H. van der Molen

Lobith
026-3115897
0316-542170
06-22973375
0316-543483
0316-543009
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20:00

Lobith

In memoriam
Mevrouw Leny Roelofsen – Beekink
*25 november 1924

† 5 maart 2014

Ze wilde het leven nog zo graag vasthouden.
Deze zin staat boven de rouwkaart.
Het leven vasthouden, zeker nu het voorjaar is aangebroken. Want dat
was toch wel het lievelingsseizoen van mevrouw Roelofsen. Vanuit haar
appartement in De Pannerd had ze mooi zicht op een grote boom. Kort
geleden zei ze nog: “Ik wil nog zo graag de bladeren weer aan die boom
zien groeien”.
Ze genoot van de natuur, vooral ook van vogels. Als je bij haar op bezoek
kwam kon je goed zien welke vogel haar voorkeur had: overal in haar appartement kwam je uilen tegen. Toen wij op 10 maart, op een zonovergoten dag, afscheid van haar moesten nemen de Slangenburg te Doetinchem, staken haar achterkleinkinderen dan ook twee kaarsen aan in de
vorm van een uil.
Ook in de bijbeltekst lieten we ons inspireren door vogels. We lazen Mattheus 6: 25 en 26. Waarin Jezus zegt dat we ons geen zorgen moeten maken voor de dag van morgen. Doe als de vogels in lucht, zij zaaien niet en
oogsten niet en vullen geen voorraadschuren, de Hemelse vader voedt
hen.
Daar kunnen we kunnen nog veel van leren. Een mens is immers altijd
maar aan het denken, als ik dit doe dan gaat er misschien dit gebeuren en
dan… we worden zo door de dingen in beslag genomen dat het goede en
mooie over het hoofd gezien wordt. Dat is waar Jezus ons op wijst, kijk nu
eens hoe mooi die vogels in de lucht vliegen, kijk eens wat voor prachtige
lelies er staan te bloeien. Sta daar nu eens bij stil. Nog maar een jaar geleden kwamen we ook in de Slangenburg bij elkaar, toen namen we afscheid van haar man, Dick Roelofsen. We lazen toen uit de bijbel iets dat
bij het voorjaar past. God begint iets nieuws.
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Door Pasen, het begin van het nieuwe leven, door de opstanding van
Christus leren we dat de dood niet het laatste woord heeft. Hoe moeilijk
dit voor ons ook is te bevatten, hoe het je ook als een ver afstaande toekomstmuziek in de oren mag klinken, God gaat iets nieuws beginnen, het
ontkiemt al.
Dat ontkiemen begint nu letterlijk in de natuur. Maar voor
Mevrouw Roelofsen is er nu ook iets nieuws begonnen.
We kunnen het omschrijven als:
Sterven is niet het licht uit doen, maar de lamp doven, omdat de nieuwe
morgen is begonnen.
Mogen Nelly, Wim, Dick en hun gezinnen troost en steun ervaren van God
en mensen om hen heen, om het verlies van hun moeder, schoonmoeder,
oma en overgrootmoeder een plaats te geven.
Ds Elise Roth-Wijnands
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Gemeenteberichten

Er druppelen nog steeds wat toezeggingen binnen. Helaas blijft het bedrag dat we als begroting noodzakelijk achten nog wel achter bij de toezeggingen.
Op dit moment hebben we een toegezegd bedrag binnen van
€ 14.598,00.
We hopen dat u nog eens even nagaat of de brief met uw toezegging wel
verzonden is naar ons adres aan de Markt 15 6915 AH Lobith. Mocht de
brief in de vergeethoek terecht gekomen zijn dan verzoeken wij u deze
snel toch maar in te zenden of in de bus bij de kerk te doen.
We kunnen dan de stand van zaken opmaken, en kijken of het werk van
onze kerk uitgevoerd kan worden zoals dat ons voor ogen staat.
WAT IS DE KERK U WAARD was en is het motto.
Natuurlijk heeft u het aangepaste nr van ons genoteerd. U weet wel ,
IBANrekening is NL23RABO 032.79.22.788 tnv Protestante Gemeente
Rijnwaarden.

De kerkrentmeesters
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Afscheid
Begin maart hebben Corien en Dimitri Slagmeulen de kerkenraad medegedeeld dat zij hun functie als diaken van de Protestantse Gemeente Rijnwaarden per 1 maart opgeven.
Wel zullen zij, in overleg, tot eind 2014 de financiële administratie van de
diaconie blijven beheren.
Wij vinden het jammer dat Corien en Dimitri dit besluit hebben genomen,
maar wensen hun en de kinderen het allerbeste.
namens de kerkenraad,
Roel Breure

Vrijwilligersavond 28 maart 2014
Vrijdag 28 maart jl werd weer de jaarlijkse vrijwilligersavond gehouden.
Op de uitnodiging stond: elke organisatie en dus ook onze kerk kan niet
zonder vrijwilligers. Dit bleek eens te meer door de grote opkomst.
De avond werd, na de koffie, in de kerk geopend met een korte vesper.
De organisten hadden het verzoek gekregen om een lievelingslied te spelen en ook de uitleg voor hun keuze te geven.
Ds. Elise Roth las een verhaal voor over de vonk. De vonk die in je zelf zit
en je in beweging zet.
Erg toepasselijk voor alle aanwezigen.
Aan het slot kwam voor velen de verrassing van de avond.
Burgemeester Mark Slinkman verzocht Gert de Rijder van achter zijn orgel
naar beneden te komen.
Intussen kwamen familie en genodigden binnen.
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Na een korte toespraak werd aan Gert een koninklijke onderscheiding uitgereikt.
Totaal beduusd nam hij hierna, in de Ontmoeting, alle felicitaties in ontvangst.
Het werd een zeer gezellige en geslaagde avond.
De catering was in handen van John en Wilma Overdreef, zodat alle vrijwilligers ook een vrije avond hadden.
De kerkenraad wil nogmaals alle vrijwilligers bedanken voor hun inzet en
hoopt ook dit jaar weer op u te kunnen rekenen.
Namens de kerkenraad
Tiny Edink, scriba
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Christen Vrouwen Vereniging
11 Maart was al weer de voorlaatste keer dat we elkaar weer hebben ontmoet. Dit was een avondvullende met een kwis, gezegdes en raadsels.
De dames Mevr de Bruin, Mevr Nusselder, Mevr Derksen en Mevr Rispen
verzorgden deze avond.
En april is dus al weer de laatste maand voorlopig en in mei is de afronding van het seizoen door met elkaar wat leuks te gaan doen.
Dat lijkt nog lang maar de tijd gaat snel.
8 April komen we weer bijeen en zijn we met z’n allen in de paasgedachte.
Een vraagje, willen alle dames een gewone en een kartelschaar meenemen deze avond, hoe meer schaartjes hoe liever.
De dames wensen iedereen hele fijne paasdagen toe.
Met een vriendelijke groet
Nieske
Commissie Spiritualiteit en Zingeving
Spiritueel Café zondag 18 mei
In aansluiting op de lezing van René Kok van november vorig jaar over het
thema "De Tien Geboden" willen we nu graag wat dieper ingaan op het
ontstaan van de "Tien Woorden" en de betekenis daarvan in de tijd dat ze
zijn opgesteld en welke zeggingskracht ze nog hebben in onze moderne
tijd. Zijn ze nog van invloed op de manier waarvoor ze bedoeld zijn: eerbied voor de naam van God, het respect voor onze naaste en de richtlijnen voor een zorgvuldige samenleving. Om daarover wat meer inzicht te
krijgen hebben wij de bij ons bekende Jan ter Avest uitgenodigd om vanuit zijn professie en ervaringen zijn licht te laten schijnen over dit onderwerp. Wij zijn blij dat hij spontaan heeft toegezegd om op die zondagavond naar Lobith te komen. Vanzelfsprekend is er alle gelegenheid om
met elkaar in gesprek te komen.
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Graag nodigen wij u uit om op 18 mei a.s. om 19.30 uur de lezing in de
"Ontmoeting"bij te wonen.
U bent van harte welkom vanaf 19.15 uur voor koffie of thee.
Namens de commissie Spiritualiteit en Zingeving,
Henk Scholing

KOOR “ONE STEP BEYOND” GEEFT PASSIECONCERT
Op zondagmiddag 13 april a.s. zal One Step Beyond, koor van de Ontmoetingskerk te Zevenaar, samen met EnsembLeChatNoir onder andere het
Stabat Mater van Rheinberger uitvoeren. Dit is één van de beroemdste
middeleeuws-Latijnse gedichten op de “Moeder Gods in haar smart om
de gekruisigde Christus”. Naast het Stabat Mater hebben ensemble en
koor nog enkele andere werken van Bach en Purcell op het programma
staan.
Het gemengde koor bestaat uit 20 enthousiaste leden en staat onder leiding van dirigent Rein Helmink met op de piano Paul Zweers. Regelmatig
ondersteunen zij kerkelijke en niet- kerkelijke gebeurtenissen.
EnsembLeChatNoir presenteert zich op professionele wijze met een bijzondere bezetting van alt-zangeres, viool, klarinet, tenortuba en kontrabas.
Al met al belooft het een prachtig concert te worden. De aanvang is om
15.00 uur in de Ontmoetingskerk aan de Marktstraat in Zevenaar. Vanaf
14:30 uur is de kerkzaal open.
Kaarten á € 8,- (inclusief koffie /thee) zijn verkrijgbaar aan de zaal of via
het mailadres lexwesterik@hotmail.com.
U bent van harte welkom!
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Uit M5 Maria Onbevlekt Ontvangen Lobith-Tolkamer
Pasen is voor gelovige christenen het belangrijkste feest. We vieren de
verrijzenis van Jezus, zijn overwinning op de dood. In de Bijbel staan
meerdere verhalen die proberen de ervaring onder woorden te brengen
van de leerlingen, dat Jezus leeft.
Op paasmorgen horen we in de kerk het verhaal van de evangelist Johannes dat de leerlingen van Jezus het graf leeg vinden. In het Evangelie van
Lucas horen we een engel zeggen: “Wat zoek je de Levende bij de doden?”
Het graf is leeg, de gekruisigde is niet bij de doden. Want hij leeft. Hij leeft
bij God, met God.
Een paaslied beschrijft het met de woorden ‘geborgen in zijn God’. De
leerlingen hadden al de ervaring met Jezus opgedaan dat hij intiem was
met God, die hij Vader noemde. Ze hadden de ervaring al opgedaan dat
Hij helemaal leefde van die liefde, die liefde deelde in dienstbaarheid aan
zijn medemensen, in het bijzonder aan de mensen die niet meetelden in
de samenleving. Zo was Hij hun voorbeeld en hun voorganger. Met Pasen
dringt het besef door dat zo’n leven, leven uit de liefde van God, delend
van die liefde, dat zo’n leven letterlijk niet stuk kan. Gods liefde duurt in
eeuwigheid. Met Pasen breekt het besef ook door dat Jezus niet alleen in
zijn publieke optreden ons voorbeeld en onze voorganger is, maar dat Hij
ook in de dood ons voorgaat. En door de dood heen……..
Pasen helpt ons niet veel met het vinden van passende rouwrituelen. De
verhalen uit de Bijbel geven ook bepaald geen voer aan het ontstaan van
een christelijke dodenverering. In het Evangelie van Marcus stuurt de engel bij het graf de leerlingen terug naar Galilea. Terug naar het leven, dat
Jezus hen heeft voorgeleefd. Het is daarom mooi dat Pasen in onze streken aansluit bij de lente, wanneer het nieuwe leven in de natuur zich aandient. Door de ervaring van Pasen, weten de leerlingen en weten wij dus
ook het volle leven in gezonden.
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Om te leven van Gods liefde, om die liefde te delen door dienstbaarheid.
Het is geen moeilijke opdracht, het is een mogelijkheid die ons gegeven
wordt, omdat we, hoe dan ook, voor altijd verzekerd zijn van Gods liefde.
Zalig Pasen.
Maarten Smits
Kledinginzameling Sam’s Kledingactie
Op zaterdag 5 april vindt in Lobith de kledinginzamelingsactie van Sam’s
Kledingactie voor Mensen in Nood plaats. U kunt dan uw goede, nog
draagbare kleding, schoeisel en huishoudtextiel in gesloten plastic zakken
van 10.00-12.00 uur afgeven bij het Dorpshuis aan de Markt 8 in Lobith.
De opbrengst van de ingezamelde kleding gaat naar projecten van ontwikkelingsorganisatie Cordaid Mensen in Nood. Graag vragen wij dit voorjaar
een laatste maal uw aandacht voor een preventieproject van Cordaid in
het zuiden van India, dat Sam’s Kledingactie voor het derde achtereenvolgende jaar steunt.
Het zuiden van India wordt met grote regelmaat getroffen door overstromingen en cyclonen. De slechte huizen van met name de kastelozen
(Dalit) worden volledig vernield. Om mensenlevens te redden, bouwt
Mensen in Nood samen met lokale organisatie Kalvi Kendra hier aan evacuatiecentra waar mensen een veilig heenkomen kunnen vinden. De planning is dat deze centra eind dit jaar opgeleverd kunnen worden. Wij hopen nog één keer, met u, de handen ineen te slaan voor dit waardevolle
project: Help mee, voor India!
Voor meer informatie over Sam’s Kledingactie en de gesteunde projecten
kunt u kijken op www.samskledingactie.nl of bellen naar 073-6871060.
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Activiteitenagenda
3-4-2014
8-4-2014
16-4-2014
17-4-2014
24-4-2014
18-5-2014

Symbolen rond lijdenstijd
Vrouwenvereniging
Inloopmiddag
Moderamen
Kerkenraad
Spiritueel Café

19.30
19.30
14.30
19.30
19.30
19.30

Ontmoeting
Ontmoeting
Ontmoeting
Ontmoeting
Ontmoeting
Ontmoeting

Palmzondag 13 april

Misschien lijken de Palmpasenstokken die we met de kinderen op 13 april
maken wel op bovenstaande stok!

Uw kopij voor de uitgave van kerknieuws zie ik graag
tegemoet voor donderdag 24 april
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
E. Roth

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

(0316) 542818
(0316) 543691
(0316) 248047
(0316) 543632
(0314) 661814

Leden kerkenraad
P. Jac. Van Dijk

Vacature

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

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

-

D. Koolmees
A. de Vries

Kosters
koster Lobith
koster Lobith
koster Aerdt
koster Aerdt

(0316) 543022
(0316) 543632
(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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