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Uitgave april

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
vrijdag 03 april
Voorganger
Ouderling
Diaken
Organist
Autodienst
Bijzonderheden

Ds. Dijk uit Duiven
L. Hensen
D. Koolmees
G. de Rijder
T. Edink
Goede Vrijdag

20:00

Lobith
0316-263739
0316-248047
0316-543632
0316-543492
0316-543691

zaterdag 04 april
Ouderling
Diaken
Organist
Autodienst
Bijzonderheden

A. de Vries
H. van Bragt
H. Scholing
H. van der Molen
Stille zaterdag

21:00

Lobith
0316-542170
0316-241748
0316-248005
0316-543009

zondag 05 april
Voorganger
Ouderling
Diaken
Organist
Autodienst
Bijzonderheden

10:00
Ds. den Besten uit Zevenaar
P. Jac van Dijk
D. Koolmees
G. de Rijder
M. Prösch
Pasen

Lobith
0316-526683
0316-543022
0316-543632
0316-543492
0316-543483

zaterdag 11 april
Voorganger
Ouderling
Diaken
Organist

10:00
Ds. ter Avest uit Arnhem
L. Hensen

Lobede
026-8402838
0316-248047

R. Zagema

0316-542527

zondag 12 april
Voorganger
Ouderling
Diaken
Organist
Autodienst

10:00
Ds. J.W. Stegeman uit Curaçao
A. de Vries
H. van Bragt
G. de Rijder
H. Scholing

0316-542170
0316-241748
0316-543492
0316-248005

zondag 19 april
Voorganger
Ouderling
Diaken
Organist
Autodienst

10:00
Ds. van Wingerden uit Doetinchem
P. Jac van Dijk
D. Koolmees
H. Scholing
M. Tomberg

Lobith
0314-684511
0316-543022
0316-543632
0316-248005
0316-541855

Lobith
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zondag 26 april
Voorganger
Ouderling
Diaken
Organist
Autodienst

10:00
Ds. ter Avest uit Arnhem
L. Hensen
H. van Bragt
M. Prösch
A. de Vries

Lobith
026-8402838
0316-248047
0316-241748
0316-543483
0316-542170

zondag 03 mei
Voorganger
Ouderling
Diaken
Organist
Autodienst

10:00
Ds. Boomsma uit Westervoort
A. de Vries
D. Koolmees
G. de Rijder
Hinno Willems

Lobith
026-3115897
0316-542170
0316-543632
0316-543492
0316-542435

De duisternis
Er is de afgelopen tijd veel geschreven en gesproken over de zon. Niet verwonderlijk een zonsverduistering komt maar weinig voor. En als het dan
zover is, moeten we afwachten of het voor ons wel goed zichtbaar is. Helaas gooiden wolken en mist dit keer roet in het eten. Maar het werd wèl
donkerder.
Met Palmzondag begint voor ons de Goede of Stille week. Het is de week
voor Pasen. We volgen de gang die Jezus maakt naar het kruis. Als Jezus
gekruisigd is lezen we in de evangeliën ook over duisternis. "Rond het
middaguur viel er duisternis over het hele land, die drie uur aanhield". Na
donker wordt het altijd weer licht. Maar de echte duisternis moet dan nog
komen, Jezus moet dan nog sterven. Op Goede Vrijdag dooft de Paaskaars
in de kerk, in de Paaswake wordt de nieuwe Paaskaars aangestoken. De
duisternis wijkt voor het licht.
En dat licht mogen wij altijd brandende houden.
Ds Elise Roth-Wijnands
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Gemeenteberichten
Verslag kerkenraadsvergadering 19 maart 2015
De avond wordt geopend door Pieter van Dijk en hij verzorgt deze keer
ook de bezinning. Hij leest enkele stukjes uit het liedboek, bij L 837 en L
791. Deze hebben als onderwerp de liefde voor dingen die je doet en de
overtuiging waarmee je dingen doet. In dit geval het kerkenwerk.
Ook aanwezig is onze predikant, ze geeft aan dat er een stijgende lijn in
haar herstel zit, zaken worden langzaam weer opgepakt, wel is duidelijk
dat er nog een beperking in haar functioneren is.
Ook Roel Breure is na lange tijd weer aanwezig, niet als voorzitter maar hij
zal als lid van beheer weer proberen zijn bijdrage te leveren.
Pastoraat meldt dat er een groep gemeenteleden bezig is de Paascyclus in
te vullen. Dit jaar zal deze beginnen op Goede Vrijdag met de viering van
het avondmaal.
In dit kerknieuws kunt u hierover meer lezen.
Op 12 april zal de dienst geleid worden door dhr. Stegeman, hij is oud inwoner van Lobith, maar al vele jaren woonachtig op Curaçao, waar hij een
opleiding tot hulpprediker gevolgd heeft. Meer hierover leest u in zijn bijdrage in dit Kerknieuws. Hij neemt de dienst over van Ds Bultje die vanwege gezondheidsredenen besloten heeft te stoppen met het leiden van
kerkdiensten. Hij heeft het altijd met veel plezier gedaan, vooral in onze
gemeente en heeft goede herinneringen aan de gemeente in Lobith /
Rijnwaarden. Via de mail stuurt hij de gemeente de beste wensen toe.
Op 21 juni a.s. wordt de dienst opgeluisterd door het kinderkoor uit Herwen, deze dienst zal verder door kerkenraad en gemeenteleden worden
voorbereidt.
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Beheer heeft weer gesprekken gevoerd met de leden van commissie
Aerdt die zich bezig houden met de toekomst van de kerk in Aerdt.
Helaas is er op dit moment nog niet veel bekend, er zijn verdere gesprekken gepland. Zo gauw er ontwikkelingen zijn wordt dit meegedeeld.
Wel worden er voor deze zomer nog weer enkele diensten in Aerdt vastgelegd, dus let op het preekrooster in Kerknieuws.
Via de antwoordstroken van aktie Kerkbalans zijn emailadressen verzameld, deze zullen worden gebundeld in een bestand zodat gemeenteleden per mail bereikt kunnen worden.
De kerkenraad is nog steeds op zoek naar versterking. Alle posten zijn minimaal bezet en dit geeft veel werkdruk. Anna de Vries heeft vorig jaar al
aangegeven in 2015 definitief te willen stoppen, maar wie neemt dit
over ????
Namens de kerkenraad
Tiny Edink, scriba
Kerkbalans
Er is een storende fout geslopen in het banknummer dat vermeld staat op
de brieven die u over Kerkbalans kreeg.
Het nummer is NL 23 RABO 032 792 2788
Excuses voor dit vervelende ongemak.
We willen u graag op de hoogte houden van de stand van zaken over de
vrijwillige bijdragen voor het lopende jaar 2015. Ook wel gewoon kerkbalans genoemd.
De toezeggingen welke we tot 20 maart hebben ingeboekt belopen een
bedrag van € 16.405,50.
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Een mooi bedrag zult u zeggen, en dat is ook zo, maar het is toch zorgwekkend als we rekenen op een bedrag van 26 mille. Duidelijk is dan dat we
er nog (lang) niet zijn.
Natuurlijk is het zo dat er verschillende gemeenteleden zijn die niet het
briefje met de toezegging inleveren, maar rechtstreeks, op enig moment
in het jaar, het geld overmaken naar de bankrekening van de kerk.
Dat is natuurlijk heel fijn, maar op dit moment weten wij dus niet hoeveel
dat zal zijn.
De uitgaven voor het lopende jaar zijn we aan het inschatten, en dan blijkt
toch dat we wat achterlopen met de inkomsten.
ANBI
Sinds 2008 kent Nederland een regeling voor Algemeen Nut Beogende
Instellingen. De belastingdienst heeft sinds die tijd aftrekbaarheid van giften willen vastleggen in beschikkingen.
Al deze instellingen moesten openbaarheid van geldstromen geven en dit
op 1 januari 2014 netjes voor elkaar hebben, vermeldt op hun website.
De Protestante Kerk Nederland heeft echter uitstel gekregen tot januari
2016.
Wij zijn derhalve druk doende om aan de publicatieplicht van de overheid
te voldoen, zodat u bij een eventuele belastingaangifte in 2016, gebruik
kunt maken van deze gegevens.
U krijgt via het Kerknieuws straks de benodigde info.
Vriendelijke groet,
Pieter van Dijk
College van Kerkrentmeesters
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Ingezonden
Mijn naam is Stegeman; Johan Stegeman. Als U nu aan worst gaat denken,
dan geef ik U in overweging om met mij te komen praten als ik straks in
Uw dorp ben.
Wat zeg ik! Uw dorp? Het is ook en vooral mijn dorp.
Ik ben ruim zeventig jaar geleden in Lobith geboren en door mijn ouders
hervormd opgevoed en dus in de hervormde kerk gedoopt. Later heb ik
daar ook mijn belijdenis afgelegd.
Door mijn huwelijk; vertrek naar Curaçao en werkomstandigheden, werd
kerk en religie lange tijd naar de achtergrond verdrongen. Maar dat is niet
zo gebleven.
Een aantal jaren geleden ben ik gelijktijdig met twee opleidingen begonnen. De ene moest mij het muziekschrift en het lezen daarvan duidelijk
maken. Die opleiding is mislukt en na een paar weken opgegeven. Van
geschreven muziek begrijp ik minder dan van mijn computer; en die begrijp ik ook niet.
De tweede opleiding begon met theologie, maar werd steeds breder en
monde uit in een opleiding tot hulppredikant.
Ik dacht: dit vind ik leuk en ik kijk wel hoever ik kom.
Ik ben ver gekomen.
Van de twintig waarmee deze opleiding begon, hebben er drie een jaar
geleden examen gedaan en zijn daarvoor geslaagd. Hun cijfers waren een
6 een 7 en een 8. Die acht was voor mij. Ik was trots. Ik was zó trots, dat ik
schoenen ben gaan kopen om er naast te kunnen lopen.
Zeer binnenkort mag ik voorgaan in Uw eredienst. Dat hele gevoel van
trots valt dan weg. Wat overblijft is:
Hier was ik en hier mag ik opnieuw zijn,
Heb het wel
Joh. W. Stegeman
8

Paascyclus 2015
In de voorbereidingsavonden is veel gesproken hoe aan de Paascyclus een
eigentijdse invulling te kunnen geven.
De wens is aan jongeren maar ook aan de ouderen onder ons een zinvolle
Paascyclus aan te bieden.
Zo willen wij de goede en zinvolle traditionele elementen combineren met
eigentijdse en vernieuwende onderdelen.
Zo kunt u luisteren naar muziek uit de Mattheus Passion van J.S. Bach
maar ook naar o.a. muziek uit de Passion. Zingen we bestaande en nieuwe
liederen.
Janet Elshout en Mieke van de Steen zullen hun medewerking verlenen en
ook zal de Leo Harmonie hun klanken laten horen.
Het Kruis (gemaakt door de cliënten van de woonboerderij in Aerdt) krijgt
een lichtende plaats in de diensten.
Om niet te veel in detail te treden willen wij u daarom van harte uitnodigen om deze diensten te komen bezoeken om samen met ons, het lijden
en de opstanding van Christus te vieren.
Vrijdag 3 april Goede vrijdag aanvang 20.00 uur.
Zaterdag 4 april Stille zaterdag aanvang 21.00 uur.
Zondag 5 april Paasmorgen aanvang 10.00 uur.
De voorbereidingscommissie
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Het Laatste Avondmaal
Er zijn talloze schilderijen gemaakt van Het Laatste Avondmaal, zoals dat
wordt beschreven in de evangeliën van Mattheus, Markus en Lukas.
Wie de tijd heeft genomen om het schilderij Het Laatste Avondmaal door Frida Stolk geborduurd - in zich op te nemen en aandachtig te bekijken, wordt beloond met intense gevoelens, een compositie die je de
adem beneemt, een prachtig en intens schilderij! Een schilderij van stilte!
Met recht en reden zijn wij trots dat Frida Stolk dit schilderij aan onze kerk
heeft uitgeleend en dat wij daarvan met de andere prachtige geborduurde schilderijen, enkele maanden mochten genieten en ons erover mochten verbazen dat zoiets moois gemaakt werd door een gemeentelid!
Na de Pasen neemt Frida alle schilderijen weer mee naar huis om ze weer
op te hangen op de vergeelde, lege plekken aan de wanden van haar huis.
We zullen ze missen!
Dank Frida voor de tentoonstelling van jouw schilderijen waar we lange
tijd van mochten genieten.!
Namens Pastoraat
Lies Hensen
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Bijzondere collecten
De komende maanden zal voor de volgende doelen een collecte worden
gehouden.
Paaszondag, 5 april a.s. collecteren we voor JOP, de jeugdorganisatie van
de Protestantse Kerk.
JOP ontwikkelt materiaal voor het jeugdwerk en traint kerkelijke werkers
op het gebied van Jeugdpastoraat.
Op Eerste Pinksterdag, 24 mei a.s. willen we collecteren voor het Institute
for Bible Translation, een partner van Kerk in Actie.
De afgelopen jaren is er hard gewerkt aan het vertalen van de hele Bijbel
voor de Krimtataren, een minderheidsgroep op de Krim. In 2014 kwam
een gesproken versie beschikbaar. In 2015 moet de Bijbel gedrukt gaan
worden. Eén gedrukte Bijbel zal 9 euro kosten. Kerk in Actie wil het drukken van 2000 stuks mogelijk maken!
Zondag 7 juni a.s. wordt er gecollecteerd voor de ondersteuning van Kerk
in Actie Werelddiaconaat: Geef een ﬁets aan een gezondheidswerker!
De organisatie CooP-Africa, zorgt er voor dat de ruim 800 vrijwilligers van
een aantal gezondheidscentra in Kenia een ﬁets krijgen. Hiermee kunnen
de vrijwilligers meer gezinnen bereiken met medische zorg en advies.
We hopen op uw bijdrage voor deze nuttige doelen!
Inzage jaarrekeningen
De jaarrekeningen 2013 van Beheer en Diaconie zijn voor de gemeenteleden in te zien. Wanneer u de jaarrekening van Beheer wilt inzien, dan
kunt u dit aangeven bij Rina van Strien of Pieter van Dijk.
Wilt u de jaarrekening 2013 van de Diaconie inzien, dan kunt u dit aangeven bij Dirk Koolmees of Henk van Bragt.
Henk van Bragt
Diaconie

11

Vrouwenvereniging "Met Elkaar Voor Elkaar"
10 Maart was onze bijeenkomst weer en te denken dat de tijd snel gaat.
Deze avond was ook weer een succes door kreatief te zijn
met bloemschikken.
Hierbij was Mevr van Rieswijk uitgenodigd die ons de kneepje van dit
vak leerde.
Later toen iedereen klaar was en ze allemaal op de tafels stonden met ieder z’n eigen gemaakte bloemstuk was het prachtig om te zien.
Daarna nog een paar gepaste gedichten voor te lezen te hebben was het
tijd om af te ronden.
Zoals afgesproken is de bijeenkomst niet dinsdag de 14e maar let wel op
Woensdag de 15e April.
De dames wensen iedereen fijne paasdagen toe.
Met een vriendelijke groet,
Nieske Schaper
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Boottocht 70 plussers
Ook dit jaar wordt er weer door de diaconie een boottocht aangeboden
op zondag 31 mei.
Deze boottocht is voor de 70 plussers, inloop en vrouwenvereniging.
We gaan varen vanaf Tolkamer naar Nijmegen en terug.
Inschepen om 13.00 uur, u dient dan voor die tijd aanwezig te zijn op de
kade in Tolkamer. Tijdens deze boottocht wordt er een drankje en een
warm en koud buffet aangeboden.
De kosten hiervoor zijn € 29,50, daarvan betaalt de diaconie € 19,50.
Dus U als deelnemer moet dan zelf nog € 10,= bijbetalen en ook de extra
drankjes, koffie e.d. zijn dan voor eigen rekening.
Voor de mensen van de vr. vereniging en inloop, graag de volgende bijeenkomst € 10,= meebrengen.
Dit is voor de vr. vereniging 15 april en voor de inloop 22 april.
De anderen die willen deelnemen aan deze boottocht betalen dit aan
boord en kunnen zich opgeven bij Henk v. Bragt.
Ook voor eventueel vervoer naar Tolkamer.
Dit kan via e-mail of telefoon. E-mail adres: h.vanbragt@gmail.com
telefoon 0316 241748.
We hopen op mooi weer en dat we weer een gezellige middag samen
hebben.

Groet Leis
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Activiteitenagenda
15 april
22 april
23 april

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 23 april
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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