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Uitgave juni

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 juni
Voorganger
Ouderling
Diaken
Organist
Autodienst

10:00
Drs. Bultje uit Doetinchem
R. Breure

Lobith
0314-330255
0316-542818

H. Scholing
A. de Vries

0316-248005
0316-542170

zondag 08 juni
Voorganger
Ouderling
Diaken
Organist
Autodienst
Bijzonderheden

10:00
Ds. Roth uit 's Heerenberg
P. Jac van Dijk
D. Koolmees
M. Prösch
Hinno Willems
Pinksteren

Lobith
0314-661814
0316-543022
0316-543632
0316-543483
0316-542435

zaterdag 14 juni
Voorganger
Ouderling
Diaken
Organist

10:00
Ds. Koudijs uit Hoog-Keppel
L. Hensen

Lobede
0314-335003
0316-248047

G. de Rijder

0316-543492

zondag 15 juni
Voorganger
Ouderling
Diaken
Organist
Autodienst

10:00
Drs. Bultje uit Doetinchem
A. de Vries

Aerdt
0314-330255
0316-542170

H. Scholing
I. Breure

0316-248005
0316-542818

zondag 22 juni
Voorganger
Ouderling
Diaken
543483
Autodienst

10:00
Ds. de Bruin uit Arnhem
R. Breure
Organist

0316-542818
M. Prösch 0316-

P. Jac van Dijk

0316-543022

Lobith
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zondag 29 juni
Voorganger
Ouderling
Diaken
Organist
Autodienst

10:00
Ds. Zemmelink uit Aalten
P. Jac van Dijk
D. Koolmees
G. de Rijder
T. Edink

Lobith
0543-475525
0316-543022
0316-543632
0316-543492
0316-543691

zondag 06 juli
Voorganger
Ouderling
Diaken
Organist
Autodienst

10:00
Drs. Bultje uit Doetinchem
L. Hensen

Lobith
0314-330255
0316-248047

H. Scholing
H. van der Molen

0316-248005
0316-543009

zaterdag 12 juli
Voorganger
Ouderling
Diaken
Organist

10:00
Ds. ter Avest uit Arnhem
A. de Vries

Lobede
026-8402838
0316-542170

M. Prösch

0316-543483

zondag 13 juli
Voorganger
Ouderling
Diaken
-543492
Autodienst

10:00
Ds. den Besten uit Zevenaar
R. Breure
Organist

Lobith
0316-526683
0316-542818
G. de Rijder
0316

M. Prösch

0316-543483
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Bericht van ds Roth
De stilte
God, luisterende God,
We danken U voor de zegen van de stilte.
De stilte van de zon die opkomt.
De stilte van de mist over de heuvels.
De stilte van het luisteren.
De stilte aan het eind van het verhaal.
De stilte tussen de tonen in de muziek.
De stilte tussen vrienden.
Amen.
Deze zegenbede van de Schotse dichter Jan Sutch Pickard is te vinden in
het Nieuwe Liedboek.
Stilte kan natuurlijk op verschillende manieren worden ervaren. Dat ondervonden we onlangs ook tijdens de bezinningsdag van de kerkenraad,
toen we met elkaar nadachten over het thema stilte.
De een vindt stilte prettig, de ander wordt er onrustig van. Hoe dan ook,
stilte hoort bij het leven.
Graag wil ik even stilstaan bij de laatste zin uit de zegenbede: de stilte tussen vrienden. Ik denk dat als er écht sprake is van vriendschap, er een stilte kan zijn waar je inderdaad dankbaar voor mag zijn. Het is een soort
open ruimte waarin je de ander in zijn of haar waarde laat.
In het bijbelboek Samuel lezen we over de vriendschap tussen David en
Jonathan. Zeker in die vriendschap was er stilte te vinden. Jonathan had
immers alles voor David over, zelfs zijn koningschap!
Soms kun je stil worden als je bedenkt wat iemand voor jou over heeft, of
over heeft gehad. Er zijn geen woorden voor. Stilte overstijgt als het ware
de woorden.
Dan kunnen we God danken voor de zegen van de stilte.
Ds Elise Roth-Wijnands
5

Zondag 8 juni Pinksteren
Met Pinksteren vieren we de uitstorting van de Heilige Geest, het is het antwoord uit de boekjes op de vraag: wat betekent Pinksteren? Maar dan…wat betekent dat nu uitstorting van de Heilige Geest? Wat moeten wij ons daar bij
voorstellen?
Gods Geest, is onzichtbaar en daarom moeilijk te vatten voor ons mensen.
Toch proberen we er een voorstelling van te maken. U zult het merken in de
dienst.
Het zal deze zondag extra feestelijk zijn:
Anne Addink (gitaar) en Rachel Wichers (dwarsfluit) zullen musiceren!
Iedereen is van harte welkom, laten we er met elkaar een inspirerende dienst
van maken! Na de dienst is er weer alle gelegenheid om na te praten onder het
genot van een kopje koffie of thee.
Hartelijke groet,
Ds Elise Roth-Wijnands

Zondag 15 juni Kerkdienst in Aerdt
Voor deze zondag (10.00 uur) nodigen wij u ook uit om deze viering
bij te wonen in de Kerk van Aerdt.
Ds. Bultje zal dan voor gaan, het is deze dag “Vaderdag” en we vragen
aan ds. Bultje om in deze dienst een bijzondere aandacht te geven aan
onze mannen in deze dienst.
Van harte Welkom!
Lies
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Wij geloven!
Wij geloven dat we op deze aarde zijn
om iets moois, iets goeds
van ons leven te maken.
Wij geloven dat we de verplichting hebben
iets moois van deze aarde te maken
speciaal ook voor anderen.
We geloven, dat we met volle teugen mogen genieten
van alles wat deze aarde te bieden heeft
maar nooit ten koste van een ander.
We geloven, dat we naar de geest van Christus
leven en mijn mede mensen en gemeente leden
de hand reiken, door met elkaar mee te leven
en begrip en liefde te tonen.
We geloven dat we door zo te leven
ons leven zin geeft: en dan
Is het leven waard om geleefd te worden
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Nieuws van Shehata
De voorbereidingen voor de bazaar zijn in volle gang, de planning staat op papier
en de eerste spullen staan al te wachten in onze opslag voor de verkoop op zondag 12 oktober dit jaar.
Heeft u een leuke hobby, en wilt u eventueel gemaakte werken ter beschikking
stellen aan de stichting? Of wilt u zelfs een kraam vullen en actief deze spullen
verkopen? Dat kan meld u aan bij ons bestuur
Heeft u nog leuke spullen op zolder die we kunnen verkopen op de bazaar, bel of
mail ons !!
E-mail: StichtingShehata@gmail.com
Of telefonisch:
Rina 0316-265016
Ben 0316-543025
Dirk 0316-543632
In de mail kunt u opgeven waar, en op welke dag we uw spullen kunnen ophalen. Laat even uw telefoonnummer achter in de mail, dan bellen wij u voor het
maken van een afspraak over dag en tijdstip.
Met vriendelijke groeten,
Bestuur van Stichting Shehata
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Passanten........
We hebben een mooi penthouse in het centrum van Duiven gevonden. Je moet
soms snel beslissen en dat hebben we gedaan.
In juni gaan we erin. Kinderen schilderen, ikzelf kan wel wat, maar wordt
uit de drukte gehouden, totdat mijn bedje in Duiven gespreid is!
We kijken met genoegen terug op 7 jaar Rijnwaarden.
Cruyff zei het al: "alles heeft z'n voor en tegens!"
Je mist de mensen die de orgel bespelingen op diverse orgels bijwoonden.
Ik mis het voorgaan in diverse diensten. Het pastorale werk.
Toen ik vier maanden geleden ziek werd, hebben jullie mij op verschillende wijze
gesteund.
Ik zal de prachtige beukenbomen voor ons huis missen!
Maar......in Duiven hebben ze gelukkig nog een bibliotheek en veel terrasjes!!
Hier ons adres voor de liefhebbers:
Frits en Tannetje Westera-Slotboom
Rijksweg 48-i
6915 AH Duiven
Emailadres: tannetjews@gmail.com
Tot ziens en WEERKOM
Tannetje
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Activiteitenagenda
05-06-2014 Moderamen
12-06-2014 Kerkenraad

20.00 De Ontmoeting
20.00 De Ontmoeting

Uw kopij voor de uitgave van kerknieuws zie ik graag
tegemoet voor donderdag 3 juli.
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
- predikant
eliseroth@kpnmail.nl

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

(0314) 661814

Leden kerkenraad
P. Jac. Van Dijk
D. Koolmees
Vacature
Vacature
Vacature
A. Bolt
I. Breure
G.B. Gerritsen
H. Achterkamp

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