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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
zaterdag 12 juli
Voorganger
Ouderling
Diaken
Organist

10:00
Ds. E. Roth uit 's Heerenberg

Lobede
0314-661814

M. Prösch

0316-543483

zondag 13 juli
Voorganger
Ouderling
Diaken
Organist
Autodienst

10:00
Ds. den Besten uit Zevenaar
R. Breure
D. Slagmeulen
G. de Rijder
M. Prösch

Lobith
0316-526683
0316-542818
06-22973375
0316-543492
0316-543483

zondag 20 juli
Voorganger
Ouderling
Diaken
Organist
Autodienst

10:00
Ds. ter Avest uit Arnhem
P. Jac van Dijk
D. Koolmees
H. Scholing
H. Scholing

Aerdt
026-8402838
0316-543022
0316-543632
0316-248005
0316-248005

zondag 27 juli
Voorganger
Ouderling
Diaken
Organist
Autodienst

10:00
Ds. Boomsma uit Westervoort
L. Hensen
C. Slagmeulen
M. Prösch
M. Tomberg

Lobith
026-3115897
0316-248047
06-22973375
0316-543483
0316-541855

zondag 03 augustus
10:00
Voorganger
Ds. v Wingerden uit Doetinchem
Ouderling
Diaken
D. Slagmeulen
Organist
G. de Rijder
Autodienst
A. de Vries

Lobith
0314-684511
06-22973375
0316-543492
0316-542170
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zaterdag 09 augustus
10:00
Voorganger
Ds. den Besten uit Zevenaar
Ouderling
R. Breure
Diaken
Organist
H. Scholing

Lobede
0316-526683
0316-542818

zondag 10 augustus
10:00
Voorganger
Ds. Roth uit 's Heerenberg
Ouderling
P. Jac van Dijk
Diaken
D. Koolmees
Organist
M. Prösch
Autodienst
Hinno Willems

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

zondag 17 augustus
10:00
Voorganger
Ds. Dijk uit Duiven
Ouderling
L. Hensen
Diaken
C. Slagmeulen
Organist
G. de Rijder
Autodienst
I. Breure
Bijzonderheden Heilig Avondmaal

Aerdt
0316-263739
0316-248047
06-22973375
0316-543492
0316-542818

zondag 24 augustus
10:00
Voorganger
Ds. Hovius uit Apeldoorn
Ouderling
D. Slagmeulen
Diaken
Organist
H. Scholing
Autodienst
P. Jac van Dijk

Lobith
055-3552325

zondag 31 augustus
10:00
Voorganger
Ds. Koudijs uit Hoog-Keppel
Ouderling
R. Breure
Diaken
D. Koolmees
Organist
M. Prösch
Autodienst
T. Edink

Lobith
0314-335003
0316-542818
0316-543632
0316-543483
0316-543691
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0316-248005

06-22973375
0316-248005
0316-543022

zondag 07 september
10:00
Voorganger
Ds. de Bruin uit Arnhem
Ouderling
P. Jac van Dijk
Diaken
C. Slagmeulen
Organist
G. de Rijder
Autodienst
H. van der Molen

Lobith
026-4428438
0316-543022
06-22973375
0316-543492
0316-543009

zaterdag 13 september
10:00
Voorganger
Ds. E. Roth uit 's Heerenberg
Ouderling
L. Hensen
Diaken
Organist
R. Zagema

Lobede
0314-661814
0316-248047

zondag 14 september
10:00
Voorganger
Ds. Roth uit 's Heerenberg
Ouderling
Diaken
D. Slagmeulen
Organist
M. Prösch
Autodienst
M. Prösch
Bijzonderheden Startzondag bij fam. Slagmeulen

Babberich
0314-661814

0316-542527

06-22973375
0316-543483
0316-543483
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Bericht van Ds. Roth
Derde module Hydepark
19-21 mei was de derde bijeenkomst van de verplichte nascholing op Hydepark te Doorn.
Na de gebruikelijke start in de kapel ging de drie daagse van start. In mijn
eigen leerbegeleidingsgroepje vertelden we aan elkaar hoe het reilen en
zeilen in onze gemeenten is. Naast de meer zakelijke kant gingen wij ook
dieper in op het persoonlijke vlak. Hoe sta je op dit moment in je ambt is
een vraag die altijd naar voren komt, waar loop je tegen aan, maar ook
vooral wat gaat er goed. Het is nuttig om ervaringen met elkaar te delen,
herkenbaarheid is daarin een sleutelwoord. We zijn immers allemaal predikanten, ook al is de gemeente vaak heel divers, van Amsterdamse stadsgemeente tot een gemeente in een Zeeuws dorp. Van een dorp op de
Friese klei tot een dorp in de prachtige Achterhoek…
De module die ik deze keer had gekozen was: liturgiek. We bespraken uitvoerig hoe we Avondmaal vieren. De vraag die daarbij gesteld werd: waarom doe je wat je doet. We bespraken de theologische verschillen tussen
de twee tradities van Avondmaal: de klassiek-gereformeerde en de oecumenisch-protestantse. In de kapel oefenden we in de verschillende vormen van vieren. Bijvoorbeeld andere manieren van het uitdelen van het
brood, het staan in een kring enzovoort.
De training was omgaan met kritiek. We speelden in rollenspellen en dan
leerden we hoe het is om kritiek te krijgen, en hoe het is om kritiek te geven.
Iedere dag is er ook een bijbelstudie, je kunt ook hierin kiezen. Ik had gekozen voor beeldmeditatie, het is een hele mooie manier om je in bijbelverhalen te verdiepen. Het thema was Hemelvaart en Pinksteren. Tijdens
onze recente jeugddienst bleek ook hoe prettig het is af en toe met behulp van beelden een kerkdienst te houden.
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De aandacht blijft langer scherp.
Het was een leerzame module, maar erg intensief. Van `s ochtends kart
voor negen tot `s avonds 10 uur ben je met een enkele pauze toch onafgebroken aan het werk. Daarbij komt dat als je over je vak spreekt, je het
ook altijd over jezelf hebt. je bent nu eenmaal altijd predikant. Af en toe
waren de onderwerpen behoorlijk heftig en confronterend. Maar gelukkig
zit ik in een prettige leerbegeleidingsgroep, waarin onderling veel vertrouwen is.
De volgende bijeenkomst is in september. Dan gaan we niet meer naar
Hydepark, daar is het vanaf volgende maand één grote bouwput. Het oude Hydepark gaat onder de slopershamer om plaats te maken voor een
geweldig nieuw gebouw. Tot die tijd zijn alle nascholingen en cursussen in
het Landelijk Dienstencentrum in Utrecht. Een compleet andere omgeving
vanuit het bosrijke Doorn naar een stad vol beton. Enfin we zijn dan wel in
het kloppend hart van de Protestantse Kerk Nederland.
Met een hartelijke groet,
Ds. Elise Roth-Wijnands
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Bezoek/contact
Als u het prettig vindt een bezoekje van mij te krijgen kunt u mij altijd bellen: 06-13599193 of 0314-661814.
Per mail ben ik te bereiken: eliseroth@kpnmail.nl
Vrije dag: vrijdag
In de kerk onder het prikbord liggen visitekaartjes van mij.
Taken verspreiden
We zijn naarstig op zoek naar meer man/vrouwkrachten in de kerkenraad.
Bij beheer, diaconie èn pastoraat zijn dringend ambtsdragers nodig. Beslissingen mogen volgens de kerkorde nu nog genomen worden, maar als
er nu een kerkenraadslid aftreedt en er is geen opvolger, dan hebben we
een groot probleem. We moeten dan aankloppen bij buurgemeenten om
beslissingen te nemen, u begrijpt dat alles dan erg ingewikkeld wordt.
Laten we het toch niet zo ver laten komen! We dragen toch allemaal onze
gemeente een warm hart toe?
Omdat er nu erg veel van de kerkenraadsleden wordt gevraagd, proberen
we taken wat meer te verdelen en te verspreiden.
We hebben nu het idee opgevat een muziekcommissie te vormen. De leden kunnen dan de muzikale invulling van de diensten door het gehele
jaar verzorgen.
Meldt u zich aan via mij: eliseroth@kpnmail.nl of per telefoon
0613599193
Ds Elise Roth

8

Gemeenteberichten
Bericht van PKN
Aan u als plaatselijke gemeente:
Beste gemeenteleden,
Ze zijn er al eeuwenlang in onze kerk, predikanten, ouderlingen en diakenen. Ambtsdragers, noemen we ze.
Een tijdje geleden maakte ik een rondje langs een aantal kerkenraden om
te vragen hoe het vandaag de dag met de ambtsdragers en hun ambt
stond. Dat leverde veel mooie en ontroerende verhalen op. Maar ook verhalen van moeite en zelfs verdriet. Wat dat laatste betreft: in de synode
hebben we het over “knelpunten en uitdagingen” rond het ambt gehad.
Dat zegt genoeg. “We hebben een nieuwe ambtstheologie nodig” werd er
toen zelfs gezegd.
Dat laatste zou best kunnen, maar we kunnen het paard ook achter de
wagen spannen. Volgens mij hebben veel vragen over “het ambt” vooral
te maken met de vraag wat eigenlijk een kerk, een gemeente is. Je kunt je
wel druk maken over het ambt, maar wat helpt dat, wanneer we het zicht
op wat een gemeente is kwijt zijn? Om het maar eerlijk te zeggen, ik heb
het idee dat het laatste een gevaar is dat niet denkbeeldig is. En daarom
schrijf ik u deze brief. Ik beschouw deze brief zelfs als de basis voor alle
brieven die ik over het ambt schrijf.
De kerk:
Er bestaat nog steeds een hardnekkig beeld om bij de kerk te denken aan
een organisatie, het gebouw, regelingen, financiën, enzovoort. Natuurlijk
is een kerk ook een organisatie, maar daarmee heb je de kern niet te pakken. De kerk is in de eerst plaats een geloofsgemeenschap, een samenleving van zusters en broeders in Christus’ naam.
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Midden in de wereld bevindt zich een gemeenschap van mensen die leerling van Jezus zijn. De kerk is niet begonnen als organisatie maar als een
levende gemeenschap. Lees maar wat er over de eerste gemeente in de
Bijbel staat: De leerlingen van Jezus bleven trouw aan het onderricht van
de apostelen, vormden een gemeenschap, braken het brood en wijdden
zich aan het gebed. (Hand. 2:42)
De inhoud:
Deze tekst helpt om de kerk onder het stof van de gewoonte te laten komen. Het staat er met zoveel woorden, dat die eerst kerk een geloofsgemeenschap is. Hoe die gemeenschap er precies uitzag, staat er niet bij.
Wel horen er een paar dingen bij, die wezenlijk zijn, en waar een kerk mee
staat of valt. Daarom leg ik die graag aan u voor. Er staat dat leerlingen
van Jezus trouw bleven aan het onderricht van de apostelen. Wat moet je
je daarbij voorstellen? Bijvoorbeeld dit: één van de apostelen, Petrus, had
net een preek gehouden over Jezus. Hij verkondigde dat Jezus aan het
kruis was geslagen maar door God tot leven is gewekt. “hij is door God als
Heer en Messias aangesteld”
Dat raakte de toehoorders diep. Velen bekeerden zich en gingen in deze
Jezus geloven. Zo is het nog steeds. Wat is de kerk? Dat is een dak boven
het evangelie. Onder dat dak komen we samen om te horen wat nergens
anders te horen is. Over Jezus, die bereid was aan het kruis te gaan, die is
opgestaan en ons raakt door de heilige Geest. We horen er woorden van
apostelen en profeten die ons hart laten branden en die ons de schellen
van de ogen doen vallen. Een kerk is eenvoudigweg een plaats om die
woorden te horen en de betekenis ervan steeds dieper te laten inwerken.
Het brood:
Dan wordt er ook gesproken over het breken van het brood. Wat een
prachtige uitdrukking. De kerk is een plaats van ontmoeting en dat doe je
bijvoorbeeld door samen “het brood te breken” te eten dus.
Met een heuse kookdominee in onze kerk komen we er steeds meer achter hoe belangrijk dat is.
Je kunt bij die uitdrukking ook denken aan het heilig avondmaal. We delen
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brood en wijn en worden verbonden met het lichaam en het bloed van
Christus.
De Heer heeft ons deze unieke tekenen geschonken en hij heeft ons aangemoedigd dit brood en deze wijn met elkaar te blijven delen tot de dag
dat hij terugkeert. Voor het gevoel van veel mensen zijn we in onze protestantse kerken erg “praterig” Rond de tafel van onze Heer worden we
stil. Daar geven we ons zelf aan de Heer en daar ontdekken we elkaar opnieuw als broeders en zusters.
Het gebed:
Tenslotte wordt het gebed genoemd. Ook dit is wezenlijk voor een kerk.
Het is de plaats om je te concentreren op waar het ten diepste om gaat en
je hart te openen voor God. In een hectische wereld waarin van alles op
ons af komt, ook in onze huizen, komen we bij elkaar om stil te worden
voor God.
Om God te aanbidden als de Eeuwige en hem te danken voor al zijn goede
gaven. Om te vragen om vergeving en vernieuwing. Om voor elkaar te
bidden, soms heel persoonlijk, maar ook voor de mensen om ons heen,
dichtbij en veraf.
Vele vormen:
Dit is kerk. Een geloofsgemeenschap die leeft door het evangelie, door de
tekenen van Christus en door het gebed. Daar heb je nu een kerk voor nodig. Misschien moeten we de kerk opnieuw ontdekken. Vaak zien we door
de bomen het bos niet meer. Dat veel mensen afknappen op de kerk komt
misschien omdat er veel organisatie is en weinig hart, veel instituut en
weinig ziel.
De kerk opnieuw ontdekken, dat is de kerk van een kerkdienst op zondagmorgen onder leiding van een dominee. Maar het is ook een gespreksgroep van jongeren die spreken over geloof en leven.
Het is een groep gemeenteleden die in een koor zingen. Het is een huisgemeente waar de Bijbel gelezen wordt. Het is een groep gemeenteleden
die helpen bij de voedselbank. Dat alles kan overal, in kerken, in huizen, in
zaaltjes, in de kroeg.
De kerk heeft een hart en ziel. Die kan overal kloppen. Het gaat erom die
hartklop te horen.
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Ambt van alle gelovigen:
Aan het slot van deze brief wil ik graag nog iets kwijt. Ik gaf eerder aan dat
we het in onze kerk over de ambten hebben, over de predikant, de ouderling, de diaken. Het eerst wat je over het ambt moet zeggen, is dat elke
gedoopte christen een ambt heeft.
Dat noemen we in onze kerk het ambt van alle gelovigen. U bent geen onmondige gelovigen die worden bediend door ambtsdragers. Door de
Geest weet u van God en bent u medewerkers van God.
Priesters en koningen noemde Petrus de gemeenteleden (1 Petr. 2:9) En
Paulus had het over de gaven van de Geest die aan iedereen worden uitgedeeld. Met die gaven dienen we elkaar. We troosten elkaar, bouwen
elkaar op en helpen elkaar om samen gemeente te zijn, naar binnen en
naar buiten. Er is dus een ambt van alle gelovigen. Vervolgens zijn er ook
bijzondere ambten.
Een aantal gemeenten ken ik van dichtbij, de meeste niet. Ik hoop dat u,
ook als het tegenzit, met elkaar de kerk als geloofsgemeenschap opnieuw
mag ontdekken. En dat u opnieuw het voorrecht ervaart van die gemeenschap een levend lid te mogen zijn.
Ik wens u daarbij veel Geest en kracht toe.
Met vriendelijke groet,
Dr. Arjan Plaisier,
Scriba van de generale synode van de protestantse Kerk in Nederland.
Wie………………….?
Hierboven staat een artikel over het ambt binnen de PKN.
Als kerkganger en lezer van kerknieuws is het u natuurlijk al opgevallen
dat de kerkenraad op dit moment minimaal ingevuld is. Het is echt 5 voor
12 !!
Het is ook echt een minimum, we kunnen met z’n allen nog net besluiten
nemen maar de uitvoer is bijna niet meer mogelijk. Hierdoor wordt de
werkdruk erg hoog en blijft er veel liggen.
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Tenslotte is het een vrijwilligerstaak maar die taak is niet vrijblijvend.
Dus… als er een beroep op u gedaan wordt of, als u dit leest en u denkt ik
wil er meer van weten, kom !!!
Met z’n allen wordt het weer werkbaar en kan er een verdeling van taken
ingevuld worden.
Ook is de kerkenraad op zoek naar een man/vrouw die in de toekomst het
preekrooster wil verzorgen.
Verslag kerkenraad 12 juni 2014
In verband met de langdurige afwezigheid van de voorzitter, Roel Breure,
wordt aan het begin van de vergadering Pieter v Dijk aangewezen als tijdelijk voorzitter. Hij zal de taken van Roel zo goed als mogelijk uitvoeren,
we hopen uiteraard dat Roel snel weer zal opknappen en weer kan deel
nemen aan de kerkelijke activiteiten.
De bezinning van deze avond sloot aan bij “Pinksteren” wat merken we
nog van deze bezieling, en hoe houden we dit vast in onze kerkgemeenschap.
De predikant heeft verslag gedaan van haar werkzaamheden. Ze is weer
op bijscholing geweest op Hydepark. Er is gesproken over verdeling van
taken, werkdruk is hoog en geprobeerd zal worden om taken te verdelen.
Zij heeft vakantie van 18 juli tm 3 aug. Bij bijzonderheden zijn er leden van
de kerkenraad bereikbaar.
Binnen het pastoraat worden de kerkdiensten voorbereid, de startzondag
is op 14 sept. as. Bij de fam. Slagmeulen in Babberich.
De lopende zaken en financiën van de diaconie worden dit jaar nog verzorgt door Dimitri en Corien Slagmeulen.
Met betrekking tot de vorming van een stichting Aerdt die het kerkgebouw Aerdt gaat beheren is er op dit moment niet veel te melden. De besprekingen lopen door en plannen worden gemaakt.
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De scriba heeft bij dhr. van Beelen, van steunpunt PKN, inlichtingen ingewonnen over de samenstelling van de kerkenraad. Op dit moment zitten
we op een minimale bezetting, als er nog leden stoppen is het niet meer
werkbaar.
Otto Elshout heeft het preekrooster 2015 al ingediend, de kerkenraad zal
hierover een besluit nemen.
Dhr. Elshout heeft aangegeven te willen stoppen als preekvoorziener,
hiervoor is nu ook een vacature.
De autodienst verloopt niet altijd vlekkeloos, verderop in Kerknieuws hierover nog een berichtje.
Op 15 september vergadert de werkgemeenschap van predikanten in de
Ontmoeting.
Namens de kerkenraad
Tiny Edink, scriba

Autodienst
Het kan af en toe voorkomen dat de mensen die op het rooster staan ruilen, dit is uiteraard altijd mogelijk.
Daarom een vriendelijk verzoek om, als u opgehaald wilt worden, dit
vroeg genoeg te doen zodat men dit onderling kan doorgeven.
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Startzondag
De vakanties staan voor de deur en en je wilt eigenlijk nog niet denken
aan de maand september. Maar om iedereen op tijd van informatie te
kunnen voorzien in ons kerknieuws doen wij toch nu vast enkele mededelingen over de startzondag welke op zondag 14 september gehouden
zal worden.
Aangezien we ieder jaar weer kijken of het mogelijk is om een gezellige
buitenlocatie te vinden hebben we dit jaar Adri en Thea Slagmeulen
bereid gevonden om deze bijeenkomst bij hun te doen plaatsvinden.
Leden die niet met eigen vervoer gaan kunnen om 09.45 uur bij de kerk
met andere leden meerijden naar Babberich.
Het volledige adres luidt:
Fam Slagmeulen
Ravenstraat 8
6909 DV Babberich
Tel nr. 0316-541013
De dienst zal ook hier plaatsvinden waarbij onze eigen predikante
Elise Roth zal voorgaan. Hierna drinken we zoals gewoonlijk koffie en
daarna is er tijd voor nog wat andere aktiviteiten zodat we er een gezellig
samenzijn van kunnen maken.
Na de lunch welke om ongeveer 13.30 uur beëindigd zal zijn zodat de
mensen die naar het concert in de kerk willen bij de aanvang om 14.00
uur aanwezig kunnen zijn.
Wij hopen dat veel van onze gemeenteleden op de dag aanwezig zullen
zijn.
Groet,
Anna
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Kom erbij & praat mee… Gelderland in actie tegen eenzaamheid
Iedereen kan te maken krijgen met eenzaamheid. Maar wat is nu eenzaamheid, wie is eenzaam en hoe ga je ermee om? Van 25 september tot
2 oktober vindt de Landelijke Week tegen de Eenzaamheid plaats. Onder
het motto ‘Kom erbij & praat mee…’ komt de provincie Gelderland in actie.
Samen met Sensoor, SBOG, Zorgbelang Gelderland, de Hogeschool van
Arnhem Nijmegen, Spectrum partner met Elan en Coalitie Erbij, organiseren wij een bijeenkomst op 2 oktober 2014 met als doel in gesprek te komen met elkaar aan de hand van voorbeelden uit de Gelderse samenleving.
Voor wie bedoeld?
Vrijwilligers, mantelzorgers, beleidsmedewerkers van gemeenten en instellingen , organisaties en personen die te maken hebben met eenzaamheidsproblematiek, wethouders WMO en overige geïnteresseerden.
Programma:
Hoe het definitieve programma eruit ziet is medio augustus bekend. In
ieder geval is er genoeg plek voor theater, dialoog en inspirerende workshops.
Wanneer en waar?
Donderdag 2 oktober 2014 van 09.30 tot 15.30 uur, Golden Tulip Hotel te
Doorwerth.
Deelname:
Aan deelname zijn geen kosten verbonden. Informatie over de aanmelding volgt medio augustus.
Laat u inspireren op 2 oktober en reserveer de datum alvast in uw agenda.
Meer informatie: sociaal-profiel@gelderland.nl
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Vakantiestress door Mariëtte Bos
‘Het is de dag voordat we vertrekken naar een ver en zonnig oord. Op tafel ligt
een lijstje met zaken die per sé nog afgehandeld moet worden: sleutel afgeven bij
de buurvrouw, hondenriem in de auto leggen, de geiser uitdoen en de bloemengieter klaarzetten. Snel moeten er nog een paar boodschappen gehaald en gauw
moet nog de laatste was weggestreken, de verzekeringspapieren moeten nog in
de tas en niet te vergeten de groene kaart. De bloemen moeten bewaterd en het
vakantieadres moet nog naar diverse thuisblijvers gemaild geworden. De vissen
worden tijdelijk gehuisvest bij de buurvrouw en snel moet ik nog even de kom
verschonen.
Zo’n dagindeling als ik hierboven schets komt u vast bekend voor. Vrijwel iedere
vakantieganger doorstaat een hoop stress en drukte voordat de vakantie een feit
is.
Voordat ik verder ga moet u weten dat onze kinderen al bijna een jaar de trotse
bezitters zijn van 7 guppen. Toen ze in ons gezin werden opgenomen waren ze
nog piep klein en daarmee bijna onzichtbaar. Hetgeen veel stress opleverde tijdens het schoonmaken van de kom. Want je zult ze toch over het hoofd zien….
Nu een heel jaar later hebben de vissen, inmiddels 2 cm groot, alle gevaren getrotseerd en de kom staat op het aanrecht om te worden verschoond. De maatkan, het netje en het voer, alles ligt klaar. De plantjes vis ik uit het water, het vieze water spoel ik weg, de steentjes en de kom maak ik schoon. Dan kunnen de
schoongemaakte steentjes terug in de schone kom, ik tap er schoon water in, doe
de plantjes erbij. En nu de visjes.
Maar waar zijn de vissen…. Waar heb ik de vissen gelaten?
Ik kijk in de vissenkom: LEEG! Ik kijk in de maatkan: LEEG! Ik kijk in het netje: natuurlijk, LEEG! Maar waar zijn de vissen dan gebleven???
Als u een beetje in het verhaaltje zit hoef ik het niet uit te leggen en voelt u het al
aankomen, voor andere lezers zal ik het opschrijven. Alle bakjes zijn ‘natuurlijk’
leeg. Zodat er maar één conclusie overblijft: de vissen zijn doorgespoeld. Het gevoel dat me op dat moment bekruipt laat zich moeilijk op papier zetten. En hoewel ik niet snel scheld komen er toch heel vlot een paar zeer lelijke woorden bij
me boven. Maar ook dat helpt niet, de vissen zijn doorgespoeld en blijven dat.
Waarmee ik maar wil aangeven dat stress soms uit geheel onverwachte hoek kan
komen…..’
Bron: http://www.vakantiekriebelsenvrijetijd.nl/artikel/vakantiestress/
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Activiteitenagenda
17-07
24-07
28-08
15-09

Moderamen
Kerkenraad
Moderamen
Werkgemeenschap predikanten

20.00
20.00
20.00
20.00

De Ontmoeting
De Ontmoeting
De Ontmoeting
De Ontmoeting

Uw kopij voor de uitgave van kerknieuws zie ik graag
tegemoet voor donderdag 4 september.
Kerknieuws verschijnt ivm vakantie onregelmatig.
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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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