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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 NL78ABNA0534311822
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Kerkdiensten
10:00

Aerdt

Zondag 31 mei
Voorganger
Ouderling
Diaken
Organist
Autodienst

Ds. Jonkman
L. Hensen
D. Koolmees
G. de Rijder
H. van der Molen

0316-248047
0316-543632
0316-543492
0316-543009

Zondag 07 juni
Voorganger
Ouderling
Diaken
Organist
Autodienst

10:00
Ds. Vermaat uit Veenendaal
A. de Vries
H. van Bragt
H. Scholing
M. Prösch

Lobith
0318-510161
0316-542170
0316-241748
0316-248005
0316-543483

Zaterdag 13 juni
Voorganger
Ouderling
Diaken
Organist

10:00
Ds. ter Avest uit Arnhem
P. Jac van Dijk

Lobede
026-8402838
0316-543022

M. Prösch

0316-543483

Zondag 14 juni
Voorganger
Ouderling
Diaken
Organist
Autodienst

10:00
Ds. E. Roth uit ‘s Heerenberg
L. Hensen
D. Koolmees
G. de Rijder
M. Tomberg

Aerdt
0314-661814
0316-248047
0316-543632
0316-543492
0316-541855

Zondag 21 juni
Voorganger
Ouderling
Diaken
Organist
Autodienst

10:00
Pastoraat uit Lobith
A. de Vries
H. van Bragt
H. Scholing
A. de Vries

Lobith
0316-542170
0316-241748
0316-248005
0316-542170
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Zondag 28 juni
Voorganger
Ouderling
Diaken
Organist
Autodienst

10:00
Ds. ten Boom uit Didam
P. Jac van Dijk
D. Koolmees
M. Prösch
Hinno Willems

Lobith
0316-845577
0316-543022
0316-543632
0316-543483
0316-542435

Zondag 05 juli
Voorganger
Ouderling
Diaken
Organist
Autodienst

10:00
Ds. oude Kotte uit Wehl
L. Hensen
H. van Bragt
G. de Rijder
P. Jac van Dijk

Lobith
0314-845677
0316-248047
0316-241748
0316-543492
0316-543022
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Bericht van Ds. Roth
Pinksteren
Over een paar dagen is het Pinksteren.
Ik zou achter Pinksteren een uitroepteken willen zetten, maar dat doe ik
niet.
Willem Barnard, theoloog, schrijver en dichter, schreef namelijk lang geleden dat na Pinksteren geen uitroepteken volgt, maar eerder een dubbele
punt. Het is namelijk de bedoeling dat we alles wat we gehoord en gevierd hebben gestalte geven in ons dagelijks leven. Nu is het aan ons om
in navolging van Christus lichtdragers te zijn. De Heer heeft ons weliswaar
verlaten, maar ons niet als wezen achtergelaten: Hij zond zijn Geest als
tongen van vuur op de hoofden van zijn leerlingen. Zijn verhaal moet
doorgang vinden in ons leven.
Dit jaar is Pinksteren voor mij nog specialer, in mijn andere gemeente
Hummelo ga ik voor het eerst voor.
Ik ben heel blij dat ik volgende maand op 14 juni in Rijnwaarden voor mag
gaan. Ik kijk er naar uit!
Gezegende Pinksterdagen en tot ziens!
Ds Elise Roth-Wijnands
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Gemeenteberichten
Verslag kerkenraadsvergadering 23 april 2015
De vergadering werd geopend met het lezen van een column: Overal aanwezig.
Dit behandelde de aanwezigheid van God in veel vormen en situaties, hoe
herken je dit en hoe ga je hiermee om mbt rampen en oorlogen in de wereld.
Als aanvulling op de notulen van 19 maart is afgesproken dat Anna de
Vries een bezoek af gaat leggen bij ds Bultje. Hij is gestopt als gastpredikant.
Ds Roth gaat langzaam weer meer werkzaamheden oppakken, wel is nog
duidelijk dat ze haar tijd duidelijk moet bewaken. Op 14 juni zal ze weer
voorgaan in de dienst.
De Paascyclus wordt geëvalueerd, hierover stond al een verslag in het vorige Kerknieuws.
De diaconie meldt dat de jaarrekening 2014 in de vergadering van 28 mei
zal worden besproken.
Beheer had op deze vergadering geen agendapunten.
Er wordt nog steeds gesproken over de overdracht van het kerkgebouw
Aerdt.
De kerkenraad is nog op zoek naar een preekvoorziener, ook de website
moet nieuw leven ingeblazen worden, mocht u hiervoor belangstelling
hebben dan kunt u zich aanmelden bij de kerkenraadsleden.
Enkele leden zijn aanwezig geweest op de moderaminavergadering in Zevenaar, aanwezig waren de gemeenten Westervoort, Duiven, GiesbeekLathum, Zevenaar en Rijnwaarden.
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Ervaringen werden uitgewisseld en ideeën gedeeld.
Volgende vergadering is in april 2016 in Lobith.
Nu al is bekend dat er op 18 december a.s. in het kerkgebouw in Lobith
een concert gegeven wordt door leerlingen van de muziekschool ism het
Musiater.
Tiny Edink

Ontmoeting van culturen
Op zondag 7 juni zal er tussen 16.00 en 18.00 uur in De Ontmoeting bij de
Protestante Kerk in Lobith een informele bijeenkomst zijn waar mensen
vanuit verschillende culturen elkaar kunnen ontmoeten.
Vluchtelingen uit verschillende landen zullen ons met verhalen, voorwerpen, beelden, muziek en hapjes kennis laten maken met de cultuur waar
zij vandaan komen. Samen-leving begint immers met begrip. Iedereen is
dan ook van harte welkom.
De bijeenkomst wordt georganiseerd door de commissie spiritualiteit en
zingeving van de PKN in Lobith, in samenwerking met vluchtelingenwerk
Rijnwaarden.
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Christen Vrouwen Vereniging
Zomerstop
14 april was voorlopig weer onze laatste ontmoeting van dit seizoen.
We hopen in oktober de vereniging weer voort te zetten.
De dames wensen iedereen een fijne zomer toe.
met een vriendelijke groet
Nieske Schaper
Thomasviering
De tweede Thomasviering van dit jaar wordt gehouden op zaterdag 30
mei a.s. om 19.00 uur in de Andreaskerk op de Markt te Zevenaar. Het
thema van deze viering is “Dromen en dromen”.
Iedereen droomt en ook iedereen droomt veel, vaak wel anderhalf tot
twee uur per nacht. Ook mensen die het zich niet kunnen herinneren dromen. Soms herbeleven we in onze dromen gebeurtenissen en situaties die
we in het verleden hebben meegemaakt. Soms doen we tijdens het dromen nieuwe gedachten en ideeën op. Dromen kunnen soms zaken verduidelijken én inspirerend zijn. Wat zijn uw en mijn dromen? Laten we ons
inspireren door onze dromen?
Middels teksten, muziek en liederen willen we in deze viering nadenken
over dit thema.
De viering is voorbereid door de werkgroep Thomasvieringen De Liemers.
Aan deze viering wordt medewerking verleend door het oecumenische
koor uit Didam onder leiding van Trudi Boelee. Thomasvieringen kenmerken zich door eenvoud, verwondering, stilte en spiritualiteit. De vieringen
zijn laagdrempelig en ook zeker geschikt voor jongeren. De vieringen zijn
gericht op belangstellenden uit De Liemers en wijde omtrek.
Wees welkom, voor de eerste of de zoveelste keer!
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Mijmeringen
Dit keer nodig ik u uit om als lezer zelf te “mijmeren”. Ik heb een aantal
korte citaten verzameld. Misschien wordt u door een van deze citaten
aangesproken, doet het u wat of roept het vragen op. Dat is prima, want
dat betekent dat het mijmeren bij u begonnen is.
Mensen zijn als muzieknoten
Als ze eenmaal op elkaar zijn afgestemd,
Wordt het een prachtig orkest.
Het is niet zo dat de armen dichter bij God staan
Maar wel dat God dichter bij de armen staat.
Vertel God niet alleen hoe groot je probleem is,
Maar vertel je probleem ook hoe groot God is.
Wij praten hier groen,
Denken grijs
en handelen zwart.
De betekenis van ons leven
Ligt in het verschil dat we maken
In het leven van anderen.
Veel mensen wonen in een hut van twijfel
Terwijl ze zouden kunnen wonen in een paleis van geloof.
De Waarheid is een veel te grote kaars voor één kandelaar.
Wie echt in gesprek gaat, luistert en beluisterd wordt,
loopt de kans dat er een verandering optreedt en
dat je – meer dan je soms lief is – dichter komt, bij wie je werkelijk
bent.
(Mijmeringen uit Onderweg)

Pastoraat
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Activiteitenagenda
28 mei
31 mei
7 juni

Kerkenraad
Boottocht
Ontmoeting van Culturen

20.00 De Ontmoeting
12.45 Kade Tolkamer
16.00 De Ontmoeting

17 juni

Inloopmiddag

14.30 De Ontmoeting

2 juli

Kerkenraad

20.00 De Ontmoeting

Oproep
Wie wil er af en toe een stukje schrijven voor Kerknieuws?
Bijvoorbeeld een twee-maandelijkse column over wat u bezig houdt en
wat u inspireert. Het hoeft zeker niet over religie te gaan. Een mooi gedicht of iets wat recht uit het hart komt. En wilt u het anoniem insturen of
onder een pseudoniem, dat kan natuurlijk ook.
We nodigen u uit om eens de pen of pc te gebruiken en een stukje te mailen naar kerknieuws@pkn-rijnwaarden.nl of te posten bij Dorpsdijk 44 in
Lobith.
De redactie behoudt zich het recht voor ingezonden artikelen te weigeren
dan wel te redigeren of in te korten.
Dank voor uw inzending!
Janine Hendriks
Namens de redactie

Uw kopij voor de uitgave van kerknieuws zie ik graag
tegemoet voor donderdag 25 juni (juli/augustus editie!)
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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