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Uitgave juli – augustus 2018

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
Kerkgebouw

: Lobith, Markt 15, 6915 AH

Verenigingsgebouw : De Ontmoeting
Markt 15, 6915 AH Lobith, tel: 0316-541282
Bankrelaties

: Protestantse gemeente van Rijnwaarden
Rabobank NL23RABO0327922788
RSIN/fiscaalnummer 809557083
Diaconie
ABN-Amro Bank NL78ABNA0534311822
RSIN/fiscaal nummer 824133316
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Kerkdiensten
zondag 01 juli
Voorganger
Ouderling
Diaken
Organist
Autodienst
Kinderkerk

10:00
Lobith
Ds. J.E.Roth uit 's Heerenberg
N. Quartel
H. van Bragt
G. de Rijder
H. van der Molen
Martha

06-23517979
06-81029492
0316-241748
0316-543492
0316-543009
0610508862

zondag 08 juli
Voorganger
Ouderling
Diaken
Organist
Autodienst

10:00
Lobith
Ds. L.den Besten uit Zevenaar
R. Breure
D. Koolmees
D. Bolt
M. Prösch

0316-526683
0316-542818
0316-543632
0316-541740
0316-543483

zaterdag 14 juli
Voorganger
Ouderling
Diaken
Organist

10:00
Mw. F.Stolk uit Tolkamer
P. Jac van Dijk

0316-543022

G. de Rijder

0316-543492

zondag 15 juli
Voorganger
Ouderling
Diaken
Organist
Autodienst

10:00
Lobith
Ds. J.ter Avest uit Arnhem
J. Leidekker
H. van Bragt
M. Prösch
M. Tomberg

026-8402838
0316-241162
0316-241748
0316-543483
0316-541855

zondag 22 juli
Voorganger
Ouderling
Diaken
Organist
Autodienst

10:00
Lobith
Ds. L.den Besten uit Zevenaar
N. Quartel
D. Koolmees
G. de Rijder
A. de Vries

0316-526683
06-81029492
0316-543632
0316-543492
0316-542170

Lobede
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zondag 29 juli
Voorganger
Ouderling
Diaken
Organist
Autodienst

10:00
Lobith
Ds. E.Ouwehand uit Tolkamer
R. Breure
H. van Bragt
G. de Rijder
Hinno Willems

0623912988
0316-542818
0316-241748
0316-543492
0316-542435

zondag 05 augustus
10:00
Lobith
Voorganger
Ds. G.Zemmelink uit Aalten
Ouderling
P. Jac van Dijk
Diaken
D. Koolmees
Organist
G. de Rijder
Autodienst
P. Jac van Dijk

0543-475525
0316-543022
0316-543632
0316-543492
0316-543022

zaterdag 11 augustus
10:00
Lobede
Voorganger
Ds. E.Ouwehand uit Tolkamer
Ouderling
J. Leidekker
Diaken
Organist
G. de Rijder

0623912988
0316-241162
0316-543492

zondag 12 augustus
10:00
Lobith
Voorganger
Ds. J.E.Roth uit 's Heerenberg
Ouderling
N. Quartel
Diaken
H. van Bragt
Organist
M. Prösch
Autodienst
D. Bolt
Kinderkerk
Laura

06-23517979
06-81029492
0316-241748
0316-543483
0316-541740
0612658626

zondag 19 augustus
10:00
Lobith
Voorganger
Ds. L.den Besten uit Zevenaar
Ouderling
R. Breure
Diaken
D. Koolmees
Organist
D. Bolt
Autodienst
I. Breure
Kinderkerk
Eva

0316-526683
0316-542818
0316-543632
0316-541740
0316-542818
0623912988
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zondag 26 augustus
10:00
Lobith
Voorganger
Ds. J.ter Avest uit Rheden
Ouderling
P. Jac van Dijk
Diaken
H. van Bragt
Organist
M. Prösch
Autodienst
P. Jac van Dijk
Kinderkerk
Martha
zondag 02 september
10:00
Lobith
Voorganger
Ds. J.E.Roth uit 's Heerenberg
Ouderling
J. Leidekker
Diaken
D. Koolmees
Organist
M. Prösch
Autodienst
T. Edink
Kinderkerk
Bijzonderheden Startzondag

026-8402838
0316-543022
0316-241748
0316-543483
0316-543022
0610508862
0314-661814
0316-241162
0316-543632
0316-543483
0316-543691

Na de kerkdienst, Zondag 1 juli
Wat maakt ons wie we als gemeente zijn, nu en in de toekomst
naar aanleiding van Kerk 2025, samenwerking Liemerse gemeenten
Naar aanleiding van de gemeenteavond van 7 juni met het thema Samenwerking Liemerse Gemeenten kwam het voorstel om dit onderwerp met
elkaar op informele wijze verder uit te diepen.
Het onderwerp van samenwerking is breed en omvangrijk. Het is dan juist
van belang dat wij als gemeenteleden helder hebben hoe wij onze eigen
gemeente in de toekomst zien.
We willen daarom tijdens het koffiedrinken na de kerkdienst van 1 juli aan
de hand enkele vragen in kleine groepjes dit onderwerp uitdiepen.
De kerkenraad zal de uitkomsten van deze gesprekken verder evalueren
en uitwerken.
Omdat de ochtend hierdoor iets zal uitlopen zullen we behalve koffie ook
een lekkere pan met soep en brood klaar hebben!!
Mocht je er zondag 1 juli niet bij kunnen zijn, maar wel iets in te brengen
hebben? Stuur dat dan in een mail naar niels@quartel.net
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Mijn zonboeket
De zon schijnt door een kaartje
spontaan bij mij gebracht
dit lieve zonnestraaltje
zomaar, onverwacht
geeft aan een donkere dag
een gouden randje
en schenkt mij nieuwe kracht.
De zon schijnt door een hand
die op mijn schouder wordt gelegd
dit warme zonnestraaltje
zonder woorden
heel oprecht
geeft mij meer dan in
woorden wordt gezegd.
De zon schijnt door een lieve blik
die hart en ogen raakt
dit troostend zonnestraaltje
zo plots en ongevraagd
verwarmt mijn hart
en wordt de kou nu
snel verjaagd.
De zon schijnt door een kinderstem
die opklinkt in de straat
een handje dat de mijne zoekt
en vrolijk verder praat
dit kleine zonnestraaltje
ontmoet ik als
het even niet meer gaat.
De zon schijnt door Gods regenboog
die kleurt in donk’re lucht
een boog zo mooi, zo vol van trouw
brengt mij op hoge vlucht
dit hemels zonnestraaltje
dat door de wolken breekt
ontlokt mij zacht een diepe zucht.
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Zo pluk ik elke dag een zonnestraal
en bind ze bij elkaar
een lint van vreugde erom heen
en…
mijn eigen zonboeket is klaar.
Bovenstaand gedicht las ik laatst voor op de gemeenteavond.
Het is geschreven door Rieteke Hoogendoorn.
Ik hoop dat u vele zonnestralen mag plukken!
Hartelijke groet,
Ds. Elise Roth-Wijnands
Wijziging telefoonnummer ds. Elise:
06-23517979
Vakantie ds. Elise
Maandag 16 juli tot en met zondag 5 augustus.

K

unst met een grote K.

Zoals reeds in de vorige uitgave van kerknieuws vermeld werd ,dat dominee Sietse Visser het een en ander over de schilderijen die er nu hangen
zou uitleggen,vindt u hieronder zijn uitleg over het ontstaan van deze
schilderijen.
Gedurende de laatste maanden van 2017 werd in de gevangenis van Arnhem een bijzonder project gedaan, een samenwerking van 4 studenten
van de kunstopleiding ARTEZ in Arnhem met een groepje van 9 gedetineerden, veelal lang gestraft.
Het thema was: radicaliteit in de gevangenis. Achterliggende gedachte
was de vraag hoe en of gedetineerden tijdens hun detentie gemakkelijk
met radicale denkbeelden in aanraking komen en daar gevoelig voor zijn .
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In de praktijk bleek het contact tussen studenten en de groep een heel
andere kant op te gaan, meer naar de richting van de essentiële levensvragen en het omgaan met de tijd die men in detentie doorbrengt.
In de schilderijen die werden gemaakt en nu in de kerk worden tentoongesteld, hebben de gedetineerden vooral dat persoonlijke element naar
voren gebracht. Zij waren geen kunstenaars, en zelfs erg terughoudend
om iets over zichzelf op papier of op canvas te willen tonen. Zoals een van
hen zei: laat niemand weten dat ik dit heb gemaakt, anders sta ik straks te
boek als knutselcrimineel.
Intussen zijn het heel persoonlijke beelden geworden waarin met rustig
kijken veel te zien is over hoe men de detentie beleeft. Voor de een is het
een woestijn, die wellicht eindigt in een betere toekomst, voor de ander is
het een soort chaos die langzaam meer structuur heeft gekregen en hopelijk leidt tot een nieuw en helder zicht op het leven. Weer iemand anders
toonde voor al hoe bij in detentie contact kreeg met de diepere lagen in
zijn eigen ziel en hoe die innerlijke kracht hem die van binnenuit levensmoed en uitdrukkingskracht heeft gegeven. Zoals gezegd, de mannen waren geen kunstenaars en velen van hen hadden nog nooit een tekening in
hun leven gemaakt. Des te mooier om te zien dat ze uiteindelijk met overgave met dit project meededen en na afloop vertelden hoe zeer hen dit
goed deed om weer even als gewone mensen te kunnen denken en over
de dingen van het leven te kunnen praten met deze jonge studenten.
Hun werk is dus misschien geen hoge kunst, maar wel een uitdrukking van
de worsteling van mensen die lang gevangen zitten tussen de scherven
van hun leven en achtervolgd soms door de onherstelbare gevolgen van
hun daden, om het goede leven en een toekomst. Een van de bijbelse verhalen over de alles veranderende houding van Jezus , die bij mij gemakkelijk bovenkomt als ik mij het leven van een gedetineerde voorstel is:
“ Zacheus, kom uit de boom, vandaag moet ik in jouw huis te gast zijn….”
Kijk vooral met rust en aandacht, misschien ziet u iets wat Jezus zag in
Zacheus.
Sietse visser
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Gemeenteberichten
Notulen gemeenteavond 7 juni 2018
Aanwezig: 6 kerkenraadsleden, 11 gemeenteleden
Afmelding: 5 gemeenteleden
Hoofdthema deze avond is : Samenwerking Liemers Gemeente, Kerk 2025
1. Opening, de voorzitter opent met gebed en heet iedereen welkom
2. Inleiding: ds.Elise Roth: Gedicht Zomerboeket
3. Publicaties over dit thema zullen in alle gemeenten van de Liemers
besproken worden. Uitkomsten worden besproken op de volgende
bijeenkomst in september
Enkele opmerkingen van de aanwezigen:
Hoe is het met de leeftijdsopbouw binnen de diverse gemeenten, hoe
is het over 10 jaar gesteld met onze gemeente.
Belangrijk om een eigen vierplek te houden, kerk blijven bestaan.
Bestuurlijk samenwerken, wordt niet te groot. Gedacht kan worden
aan gezamenlijke ledenadministratie, financieel
Kijk eerst naar de aangrenzende gemeente.
Dit zou voor Lobith dan logischerwijze Zevenaar kunnen zijn.
Afstanden tussen Lobith en b.v. Westervoort/Giesbeek-Lathum zijn
wel erg groot. Met deze gemeenten is er geen binding. Bij samenwerking kan een termijn afgesproken worden, dan definitief besluit.
Samenwerking zoeken met plaatselijke RK gemeenten
Andere vormen van kerk zijn, zingeving. Omzien naar elkaar.
Voorstel: zet vragen op papier en ga dit bespreken tijdens het koffiedrinken na de dienst.
De kerkenraad gaat dit uitwerken en bespreken.
Lobith, juni 2018
Scriba T.Edink
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Bezichtigen Kerk.
In de zomermaanden komt het regelmatig voor dat vakantiegangers onze
kerk willen bezichtigen, meestal komen ze voor een gesloten deur.
(Zondags niet)
Wij willen in de vakantiemaanden, juli en augustus, onze kerk openstellen
voor bezoekers.
Op de zaterdagen zal onze kerk dan geopend zijn van 13.00 tot 16.00 uur.
Ook bieden wij de vakantiegangers de mogelijkheid om op afspraak een
bezoek aan onze kerk te brengen.
E.e.a. zal ook via het Toeristisch Informatie Centrum ’t Gelders Eiland, bekend worden gemaakt.
Wij zoeken nog enkele vrijwilligers die op één van de zaterdagen willen
optreden als gastvrouw of gastheer. (gids)
Heeft u interesse (en tijd) graag opgeven bij Roel Breure.
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PROTESTANTSE GEMEENTE VAN RIJNWAARDEN
Moderamen kerkenraad


(0316) 543022

Pieter Jac. Van Dijk

- kerkrentmeester - voorzitter
pieter.jac.marian@gmail.com

Tiny Edink

- ouderling - scriba
m.edink@upcmail.nl

(0316) 543691

Niels Quartel

- ouderling - pastoraat
Niels@quartel.net

06-81029492

Dirk Koolmees

- diaken
dp.koolmees@telfort.nl

Elise Roth

- predikant
eliseroth@kpnmail.nl

(0316) 543632

06-23517979

Leden kerkenraad
Roel Breure

- ouderling—kerkrentmeester
roelbreure@hetnet.nl

(0316) 542818

Henk van Bragt

- diaken
h.vanbragt@gmail.com

(0316) 241748

Joke Leidekker

- ouderling - pastoraat
joke.leidekker@gmail.com

(0316) 241162
06-38384429

Vacature

- ouderling - pastoraat

Kosters
Alie Bolt

- koster Lobith

(0316) 541740

.Ien Breure

- koster Lobith

(0316) 542818

Ledenadministratie
Marcel Prösch

(0316) 543483

Uw kopij voor de uitgave van kerknieuws voor september zie ik graag
tegemoet voor woensdag 22 augustus
Kerknieuws verschijnt in principe elke eerste zondag van de maand.

COLOFON
Eindredactie
Redactieadres
E-mail adres
Internet

:
:
:
:

Martien Tomberg
Schuttersstraat 10 6916 TW Lobith
kerknieuws@pkn-rijnwaarden.nl
www.pkn-rijnwaarden.nl

(0316) 541855
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